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“Amor. Tempo. Morte. Essas três abstrações conectam cada ser 

humano na face da Terra.” 

(BELEZA..., 2016) 
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RESUMO 

 

Atualmente há uma corrente acadêmica e midiática que tem rotulado os cemitérios verticais 

enquanto uma alternativa projetual sustentável aos cemitérios horizontais. Entretanto, tendo 

em conta que não foram encontradas ferramentas que avaliem os cemitérios sob a perspectiva 

de todos os princípios sustentáveis pertinentes, faz-se necessário questionar a validade desta 

rotulagem e propor uma ferramenta inovadora, que irá nortear a avaliação dos projetos de 

cemitério de acordo com os fundamentos da sustentabilidade próprios a este empreendimento. 

O tipo de ferramenta a ser elaborada é um termo de referência (TR), que poderá ser adaptável 

caso a caso, e que terá como meta o primeiro conceito de necrópole sustentável, que se tem 

conhecimento, a ser desenvolvido. A escolha do TR como instrumento orientador da 

avaliação da viabilidade ambiental das necrópoles se baseia na lei que trata da Política 

Nacional de Meio Ambiente, que determina que toda atividade ou empreendimento, efetiva 

ou potencialmente causador de degradação ambiental significativa deverá ser licenciado 

ambientalmente. Este procedimento envolve a elaboração de um escopo de estudo de impacto 

ambiental, ou seja, de um TR. O conteúdo do TR dá as diretrizes para a avaliação da 

viabilidade do empreendimento que é feita pelo estudo de impacto ambiental e respectivo 

relatório de impacto ambiental (EIA/RIMA). Este procedimento culmina ou não com a 

concessão da licença prévia, que atesta a viabilidade da localização e da concepção na fase de 

planejamento do empreendimento e fornece diretrizes para as fases seguintes. O TR é 

estruturado com base no levantamento dos impactos significativos relativos ao 

empreendimento analisado. Por isso, nesta pesquisa, por meio de dados secundários obtidos 

de referências bibliográficas e documentais, são descritos os impactos ambientais das 

necrópoles. E visto que o termo de referência a ser elaborado deve ter como meta o conceito 

de cemitério sustentável, é preciso compreender as necrópoles do ponto de vista da 

sustentabilidade, por intermédio da teoria dos sistemas. Isto se dá através da caracterização, 

com base nos aspectos concernentes retirados de pesquisa bibliográfica, das funções, fases, 

sub-sistemas e meio do modelo de sistema de uma necrópole. Feito isso, prossegue-se para o 

desenvolvimento do conceito de necrópole sustentável e do termo de referência, que se 

estruturam pelos impactos significativos, e pelo modelo de sistema descritos e, no caso do 

escopo, também pelos termos de referência para cemitérios consultados. Conclui-se que o 

objetivo geral do estudo foi atendido na medida em que se conseguiu elaborar uma 

ferramenta-modelo que fosse flexível e ampla sem, no entanto, ser genérica em demasia. 

Sendo assim, ela poderia se tornar um instrumento que contribuirá para a avaliação da 

sustentabilidade dos cemitérios em qualquer parte do mundo. Entretanto, dadas às limitações 

apontadas, os produtos desta investigação carecem de aprofundamentos, sobretudo no que 

concerne o envolvimento de uma equipe multidisciplinar de pesquisa, possibilitando assim 

maior precisão nos resultados obtidos. 
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ABSTRACT 

 

Nowadays there is an academic and media current that have labelled vertical cemeteries as a 

sustainable design alternative to traditional cemeteries. However, tools that evaluate 

cemeteries from the perspective of all relevant sustainable principles, were not found. 

Therefore, it is necessary to question the validity of this labelling and develop an innovative 

tool that will guide the evaluation of cemeteries’ projects according to the fundamentals of 

sustainability. The type of tool that will be developed is a term of reference (TR), that will be 

adaptable, and that will have as its goal the first created concept of sustainable necropolis. The 

choice of a TR as an instrument of environmental viability assessment for cemeteries is based 

on the National Environment Policy. It stipulates that all activity or project, potentially 

causing significant degradation, must be environmentally licensed. This procedure involves 

the development of a scoping, i.e. a TR. The TR content gives guidelines for the assessment 

feasibility of a project by means of an environmental impact assessment and its environmental 

impact report (EIA/RIMA). This process results in the granting of a license, which certifies 

the viability of the design’s location and the technological alternatives, at the planning phase 

of the project, and provides guidelines for the following stages. The TR structure is based on 

the significant impacts related to the project. For this reason, in this research, the 

environmental impacts of a necropolis will be described through data obtained from 

bibliographical research. Since the term of reference should have as its goal the concept of 

sustainable cemetery, it is necessary to characterize the necropolis from the point of view of 

sustainability, by the systems’ theory. This is done by the characterization of functions, 

phases and subsystems of a necropolis system’s model, based on the descriptions of the 

concerning aspects derived from bibliographical research. After this is accomplished, it is 

necessary to proceed with the development of the concept of sustainable necropolis and the 

term of reference, that are structured by the significant impacts and the described system’s 

model and, in the case of the scope, based on referred cemeteries’ terms of reference. It is 

concluded that the overall objective of the study was achieved because a flexible and 

comprehensive tool was drawn up without, however, being too generic. For this reason it 

could become an instrument that will contribute to the assessment of sustainability of 

cemeteries anywhere in the world. Nevertheless, given the limitations pointed out, this study 

requires further information, particularly regarding the participation of a multidisciplinary 

team of researchers, thus allowing greater precision of the obtained results. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

Recentemente tem-se abordado em várias publicações, nacionais e internacionais, 

sobre o problema dos impactos ambientais (vide GLOSSÁRIO, p. 167) negativos oriundos 

dos cemitérios, sobretudo dos horizontais. Os cemitérios horizontais são espaços onde os 

despojos humanos são dispostos em jazigos (vide GLOSSÁRIO, p. 168), revestidos ou não, 

sobre ou abaixo do nível do terreno, que ficam organizados lado a lado em quadras, na 

semelhança de um loteamento urbano (ROCHA; ASSIS; CORTIZO, 2017, p. 2). Os impactos 

oriundos desta tipologia, mais apontados pelas publicações científicas, advêm de dois 

aspectos básicos. O primeiro deles é devido ao vazamento do necrochorume (vide 

GLOSSÁRIO, p. 170), produto da decomposição dos cadáveres, no meio ambiente, por conta 

de uma implantação ou construção inadequada dos jazigos, contaminando, assim, o solo, as 

águas e o ar. 

O segundo motivo se dá pela frequente superlotação da capacidade de abrigar 

restos mortais, por conta do rápido aumento populacional, exigindo, portanto, ampliações 

constantes (HARIYONO, 2015, p. 202). Isto é agravado pelo fato de as construções tumulares 

estarem dispostas uma ao lado da outra, fazendo com que estas necrópoles acabem por ocupar 

grandes extensões de terras. Devido à falta de áreas disponíveis nas cidades, ao preconceito da 

vizinhança e aos altos preços dos terrenos nos centros urbanos, as necrópoles passaram a ser 

implantadas em áreas periféricas onde, muitas vezes, as características hidrogeológicas dos 

lotes não se apresentam como adequadas para a instalação de tal empreendimento, 

contribuindo, assim, para o agravamento da degradação ambiental (COSTA; CUSTÓDIO, 

2015, p. 230; KEMERICH et al., 2016; MARCOMINI, 2012, p. 36). 

Por isto, surgiu uma corrente acadêmica e midiática que defende os cemitérios 

verticais e os classifica enquanto uma “solução sustentável” para os impactos negativos 

gerados pelas necrópoles horizontalizadas. Este tipo de construção difere dos cemitérios 

horizontais visto que podem se configurar como edificações de um ou mais pavimentos, onde 

os jazigos, chamados de lóculos nesta tipologia, devem ser estanques e construídos 

empilhados, uns sobre os outros, e sem contato com o solo. Isto dificulta, portanto, a 

contaminação do meio e proporciona uma grande economia de espaço, possibilitando, até 

mesmo a implantação destes empreendimentos nos centros urbanos e, consequentemente, 

permitindo menores deslocamentos para se chegar ao local. Além destas vantagens, os 

defensores dos cemitérios verticais ainda afirmam que esta tipologia possui menores custos de 

implantação, se comparada à horizontal, devido à redução da área e à necessidade de menos 
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obras de terraplenagem. Também necessitam de um menor número de exigências legais para a 

instalação, visto que sua concepção dificulta a contaminação do meio ambiente pelo 

necrochorume. E, finalmente, por serem ambientes cobertos, tornam mais cômoda a visita dos 

frequentadores aos túmulos (ROCHA; ASSIS; CORTIZO, 2017, p. 4). Apesar de não ser 

explicitado nestas publicações, acredita-se que esta rotulagem supostamente sustentável, 

mencionada anteriormente, se fundamente nestes argumentos. 

Essa categorização sustentável gerou o questionamento, da autora da presente 

pesquisa, sobre a validade desta rotulagem, porque para se fazer uma afirmação sobre 

viabilidade
1
 de um empreendimento, é preciso avaliar, pelo menos, os impactos oriundos de 

todas as dimensões que a sustentabilidade engloba (ROCHA; ASSIS; CORTIZO, 2017, p. 4). 

Sabe-se que a noção de sustentabilidade tem origem no debate internacional sobre 

a reavaliação do conceito de desenvolvimento ligado, primordialmente, à ideia de crescimento 

puramente econômico (VAN BELLEN, 2002, p. 8). O princípio da sustentabilidade foca, 

realmente, na utilização dos recursos naturais para atender às necessidades de 

desenvolvimento da sociedade, porém sem ignorar as dimensões humana e planetária, a curto, 

médio e longo prazo (INTERNATIONAL UNION FOR CONSERVATION OF NATURE 

AND NATURAL RESOURCES et al., 1980 apud VAN BELLEN, 2002, p. 11)
2
. 

O conceito de desenvolvimento sustentável se apoia, atualmente, no Triple Bottom 

Line ou “3BL” – TBL em inglês (FIGURA 1), que também são conhecidos como os três P’s – 

População, Planeta e Lucro (Population, Planet and Profit, no inglês), que se baseia no 

equilíbrio entre as dimensões social, econômica e ambiental, e foi desenvolvido, em 1994, por 

John Elkington (CHAVES, 2014, p. 13; VAN BELLEN, 2002, p. 10). Elkington estabeleceu 

que empresas deveriam contabilizar o saldo: econômico, dado pelos lucros e dividendos da 

empresa; humano, que traduz a responsabilidade social de uma empresa no gerenciamento das 

suas atividades; e, por último, o saldo do planeta, que mede o quão ambientalmente 

responsável a empresa tem sido, de modo a entender o real “custo” das atividades 

empresariais. Ou seja, é por meio destes três pilares, que se quantifica e compreende os 

impactos das atividades de um empreendimento durante um espaço de tempo (ELKINGTON, 

1998 apud BENOÎT; MAZIJN, 2009, p. 21; ELKINGTON, 2004, p. 1; TRIPLE…, 2009)
3
. 

 

                                                           
1
 Sinônimo de sustentabilidade (vide tópico 2.2.1, p. 40). 

2
 INTERNATIONAL UNION FOR CONSERVATION OF NATURE AND NATURAL RESOURCES et al. 

World Conservation Strategy: Living Resource Conservation for Sustainable Development. Gland 

(Switzerland): IUCN, 1980. 77 p. 
3
 ELKINGTON, John. Cannibals with forks: the triple bottom line of 21st century business. Oxford: New 

Society Publishers, 1998. 
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Figura 1 – Triple Bottom Line 

 
Fonte: Autora, 2017. 

 

É, portanto, minimamente, sobre esta tríade, que se deve fundamentar a 

classificação de cemitérios enquanto sustentáveis. E, para se classificar uma necrópole 

enquanto sustentável, é preciso que exista uma ferramenta que avalie este tipo de 

empreendimento tomando por base este tripé (ROCHA; ASSIS; CORTIZO, 2017, p. 5). 

Contudo, após pesquisas, não foram encontrados métodos de avaliação de sustentabilidade 

para necrópoles, com exceção do quadro desenvolvido por Rocha, Assis e Cortizo (2017, p. 

10). Entretanto, o instrumento desenvolvido por estes autores não leva em consideração as 

características e limitações do contexto onde o equipamento está inserido e analisa apenas as 

características de projeto da tipologia do empreendimento de forma isolada (ROCHA; ASSIS; 

CORTIZO, 2017, p. 14). Para que a avaliação fosse feita de forma mais precisa seria 

necessário um método genérico, que fornecesse diretrizes gerais de como se avaliar uma 

necrópole em termos de sustentabilidade, mas que pudesse ser adaptável caso a caso. 

Devido, então, à inexistência de um dispositivo semelhante e aos argumentos 

apontados pelos partidários da verticalização cemiterial, que abordam, superficialmente, 

apenas as vantagens ambientais e econômicas em relação aos cemitérios horizontais – não 

englobando por completo os pilares básicos da sustentabilidade – constata-se que não é 

prudente rotular uma ou outra tipologia de necrópole como sustentável. 
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1.1 Tema, problema, premissa 

 

Tendo em conta, portanto, a lacuna existente no que tange à sustentabilidade dos 

cemitérios, que é o tema desta pesquisa, faz-se necessário apresentar uma solução para o 

problema anunciado anteriormente, que é: tendo em consideração que não foi encontrada 

uma ferramenta que possibilitasse afirmar que determinada solução projetual é mais 

sustentável do que outra, como avaliar os projetos de cemitério sob o ponto de vista dos 

fundamentos da sustentabilidade? A premissa que se apresenta à problemática formulada 

acima, portanto, é que a ferramenta mais adequada para a avaliação da sustentabilidade deste 

tipo de empreendimento é um Termo de Referência (TR)-modelo, que poderá ser aplicado 

tanto para cemitérios horizontais quanto verticais. 

 

1.2 Objetivo geral, objetivos específicos 

 

Em vista disso, o objetivo geral da dissertação é elaborar um termo de referência 

que, portanto, poderá ser adaptável caso a caso, que terá como meta o conceito de necrópole 

sustentável, a ser desenvolvido, e que possuirá um dispositivo que auxiliará na avaliação da 

viabilidade do projeto analisado. Este TR deverá, então, ser utilizado no processo de 

licenciamento ambiental, de modo a determinar o que deverá ser incluído no Estudo de 

Impacto Ambiental (EIA), e respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), e como 

proceder com o planejamento deste tipo de empreendimento, visando à viabilidade deste, que 

será atestada pela concessão da licença prévia. É importante ressaltar que este escopo focará 

na elaboração de um EIA/RIMA e não de um EAS/RCA, porque o conteúdo dos estudos 

simplificados é definido de forma particular, caso a caso (BRASIL, 2002b, p. 31). 

Para concretizar o objetivo geral é necessário, primeiro, proceder com os 

objetivos específicos do presente estudo que são: 

a) compreender como se estrutura um termo de referência; 

b)  compreender as necrópoles da perspectiva sistêmica de acordo com a teoria de 

Bossel (1999); 

c) desenvolver método e determinar critérios para a elaboração do termo de 

referência-modelo que englobe os preceitos básicos e dimensões da 

sustentabilidade pertinentes aos cemitérios; 

d)  desenvolver conceito de necrópole sustentável que será a meta do termo de 

referência a ser produzido. 



17 

 

 

1.3 Justificativa 

 

Com relação às justificativas para o desenvolvimento desta pesquisa, a primeira, 

já mencionada anteriormente, é a rotulagem dos cemitérios verticais como “ambientalmente 

viáveis” sem qualquer embasamento consistente, devido à inexistência de ferramentas de 

avaliação de sustentabilidade que analisem projetos de cemitério deste ou de quaisquer outros 

tipos. 

Durante as pesquisas, constatou-se, por exemplo, que nenhum dos escopos 

encontrados, para servir de base para a elaboração do TR proposto, incluía todas as dimensões 

da sustentabilidade pertinentes a este tipo de empreendimento. Outra razão para dar 

continuidade ao desenvolvimento deste trabalho é a falta de uma definição do que seria uma 

“necrópole sustentável”, para fundamentar o resultado desta avaliação da viabilidade. Este 

trabalho pretende, então, ser pioneiro na elaboração do instrumento e do conceito citados 

acima.  

A escolha do termo de referência como ferramenta de avaliação e auxílio da 

preservação do meio ambiente se dá pelo fato de que é um instrumento que atua na fase de 

planejamento. Esta fase, por ser um estágio de tomada de decisão quanto às características 

locacionais e do empreendimento, é o momento em que se pode melhor interferir na 

viabilidade ambiental deste. Além disso, o TR faz parte do processo de licenciamento 

ambiental, tornado obrigatório pela Política Nacional do Meio Ambiente (BRASIL, 1981, p. 

16509) e pelo Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001b, p. 1) para empreendimentos que podem 

causar impactos ambientais, tais como os cemitérios. Da mesma forma, o desenvolvimento de 

tal instrumento está em consonância com vários incisos do artigo 2° do Estatuto da Cidade, 

sobretudo com o inciso I, que garante o direito às cidades sustentáveis, e com os incisos IV e 

VI, que dispõem sobre a prevenção dos efeitos negativos no meio urbano. Além disto, a 

elaboração de um escopo para nortear os estudos de impacto ambiental de um cemitério 

também respalda o artigo 38° do Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001b, p. 1). 

O escopo também é compatível com os objetivos do artigo 225 da Constituição 

Federal (BRASIL, 2016, p. 131). O §1.°, IV  preconiza que deve ser exigido por lei o estudo 

prévio de impacto ambiental para empreendimentos que causem danos ambientais 

significativos no meio. Já o inciso VI, deste mesmo artigo, preconiza que o Poder Público 

deve “promover a educação ambiental (vide GLOSSÁRIO, p. 165) em todos os níveis de 

ensino e o engajamento da sociedade na conservação, recuperação e melhoria do meio 

ambiente”. Da mesma forma, a Resolução CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997, 
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reconhece a necessidade de incorporar instrumentos de gestão ambiental que auxiliem no 

alcance da sustentabilidade (BRASIL, 1997, p. 30841). As ações preconizadas por estas 

legislações são exatamente o que se está realizando na presente pesquisa. 

Pode-se mencionar também o fato de que a morte e tudo relacionado a ela ainda é, 

de certa forma, um tabu, e as publicações científicas em torno deste assunto abordam, 

geralmente, sempre os mesmos conteúdos, como a contaminação ambiental, dificultando o 

avanço do estado da arte do tema. Portanto, a pesquisa em questão visa promover o tema no 

meio acadêmico e estimular o desenvolvimento de novas investigações, sobretudo sob o ponto 

de vista da temática da sustentabilidade, cujo número de publicações atual é insignificante. 

Além disto, é necessário citar a importância da avaliação dos impactos dos 

cemitérios devido à capacidade destes equipamentos de interferir na cidade, mesmo quando 

instalados fora dos limites dela, visto que acabam sendo incorporados pelo tecido urbano com 

o passar do tempo. Além de serem essenciais para o funcionamento de uma urbe por suas 

funções social e higiênica, é preciso salientar que os cemitérios causam vários impactos, tanto 

positivos quanto negativos no tecido urbano e que podem alterar de forma significativa a 

dinâmica deste. As necrópoles afetam desde aspectos do microclima até o psicológico de seus 

habitantes. Ou seja, a sustentabilidade de um cemitério interfere diretamente na 

sustentabilidade urbana. 

 

1.4 Caracterização da pesquisa 

 

Trata-se, portanto, de uma pesquisa aplicada que, por ser pioneira no assunto e 

almejar uma contribuição de base para estudos posteriores, segue a modalidade exploratória. 

 

1.5 Estrutura dos capítulos 

 

A estrutura desta dissertação se baseia em três capítulos. O primeiro capítulo trata 

da revisão bibliográfica na qual se explica sobre a função e a elaboração de um escopo dentro 

do procedimento de licenciamento ambiental e se expõe sobre os conceitos da Teoria dos 

Sistemas que são, em seguida, aplicados aos cemitérios. Este capítulo trata igualmente dos 

impactos significativos das necrópoles, visto que é este fator que justifica a avaliação da 

viabilidade ambiental conforme o escopo a ser elaborado. No segundo capítulo detalham-se os 

métodos e as técnicas utilizados no presente estudo para a construção do trabalho e para o 

desenvolvimento dos resultados pretendidos que são: 
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a) a elaboração de um método para se construir o termo de referência proposto e 

que tem como meta a viabilidade do empreendimento em todas as suas 

dimensões pertinentes; 

b) a definição de necrópole sustentável; 

c) o termo de referência-modelo 

d) e o dispositivo visando a avaliação da sustentabilidade dos cemitérios. 

No terceiro capítulo da dissertação apresentam-se os resultados da pesquisa. Na 

conclusão foi feita uma análise crítica dos resultados obtidos, de acordo com o atendimento 

aos objetivos estabelecidos, e que aponta para as suas potencialidades e limitações. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Primeiramente, é preciso entender como se dá o processo de licenciamento 

ambiental de um empreendimento e porque isso se aplica aos cemitérios. Igualmente, é 

necessário esclarecer qual é o papel do termo de referência dentro deste procedimento, na 

avaliação da viabilidade ambiental, e como ele é elaborado. Para isto, se utilizou como 

fundamentação teórica as legislações federais que tratam do processo de licenciamento 

ambiental e demais publicações que abordavam os aspectos da avaliação de impacto 

ambiental e da elaboração de um termo de referência, incluindo estudos de impactos 

ambientais e escopos de cemitérios. 

Dada a importância do conceito de necrópole sustentável, para a avaliação da 

sustentabilidade, deve-se, em seguida, análisar os cemitérios de acordo com os preceitos 

sustentáveis e, para isto, usou-se como base, além do tripé da sustentabilidade, mencionado 

anteriormente, a Teoria Geral dos Sistemas, que permite caracterizar e avaliar a viabilidade de 

um sistema. Os cemitérios, de acordo com os fundamentos desta teoria, podem ser 

considerados como sistemas e, por isso, faz-se pertinente a aplicação desta fundamentação 

teórica para o desenvolvimento de uma ferramenta que vise à análise da sustentabilidade das 

necrópoles. 

A aplicação desta teoria para a finalidade exposta exige a caracterização, daquilo 

que se deseja avaliar a sustentabilidade, como um modelo de sistema. Por isso, foi necessário 

compreender os conceitos que permitem descrever os cemitérios sob este ponto de vista para, 

posteriormente, se caracterizar este equipamento com base nesta abordagem. Esta 

caracterização se fundamentou na leitura de estudos de impacto ambiental e de publicações 

encontradas que forneceram dados pertinentes relativos às necrópoles. Entretanto, é 

importante ressaltar que a quase totalidade das publicações consultadas tratava apenas dos 

cemitérios horizontais. Isto acarretou limitações na descrição pretendida. 

 

2.1 O licenciamento, a avaliação de impacto ambiental e os termos de referência 

 

Segundo o artigo 225 da Constituição Federal de 1988, “todos têm direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado” e cabe não só ao Poder Público, mas também à 

população preservá-lo (BRASIL, 2016, p. 131). Por isso, seguindo os preceitos deste artigo, 

foi criada a Política Nacional de Meio Ambiente que possui como objetivo preservar, 

melhorar e recuperar a qualidade ambiental para garantir o desenvolvimento socioeconômico, 
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a segurança nacional e a proteção da dignidade da vida humana. Segundo este instrumento 

legal, toda atividade empresarial, seja ela pública ou privada, deverá ser executada de acordo 

com as diretrizes desta legislação. Além disto, a Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981, e a 

Resolução CONAMA n. 1, de 23 de janeiro de 1986, estabelecem que a Avaliação de Impacto 

Ambiental, o licenciamento de atividades e a estipulação de padrões de qualidade ambiental, 

dentre outros (vide GLOSSÁRIO, p. 171) são instrumentos da Política Nacional do Meio 

Ambiente. E determina-se que é de responsabilidade exclusiva do Poder Público exigir estudo 

prévio de impacto ambiental e o licenciamento ambiental para atividades ou empreendimentos 

que causem efetiva ou potencialmente a degradação significativa do meio ambiente. Também 

é de competência exclusiva do órgão federal, estadual ou municipal, dependendo do tipo de 

empreendimento ou atividade e do alcance dos impactos destes, a concessão das licenças 

ambientais. E cabe ao Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) definir normas e 

critérios para o licenciamento (SISTEMA DA FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO 

ESTADO DE MINAS GERAIS, [201-?], p. 8; BRASIL, 1981, p. 16509; 1986, p. 2548; 1997, 

p. 30841-30843). 

A definição de licenciamento ambiental se apresenta no inciso I do artigo 1° da 

Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) n. 237, de 19 de dezembro 

de 1997. 

  

I - Licenciamento ambiental: procedimento administrativo pelo qual o órgão 

ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de 

empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas 

efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam 

causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e 

as normas técnicas aplicáveis ao caso (BRASIL, 1997, p. 30841). 

 

O objetivo do licenciamento é a outorga de licenças ambientais para diferentes 

fases de uma atividade ou empreendimento que é potencialmente ou efetivamente causador de 

degradação ambiental (vide GLOSSÁRIO, p. 164) significativa. Nas licenças ambientais 

também são definidas as condições e as formas de controle ambiental que deverão ser 

seguidas no momento do planejamento, da localização, da implantação, da ampliação e 

operação de empreendimentos ou atividades que se utilizem de recursos ambientais (vide 

GLOSSÁRIO, p. 171) e que podem causar danos ao meio ambiente. Para a obtenção de 

qualquer licença ambiental, primeiramente, o empreendedor se reúne com o órgão ambiental 

competente para a definição dos documentos e estudos necessários à obtenção da licença 

requerida. Abre-se o processo de requerimento da licença e é dada publicidade a este. Em 
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seguida, o órgão ambiental analisa o que foi entregue e se procede com visitas técnicas, com a 

solicitação de esclarecimentos, complementações documentais e audiências públicas, caso 

necessário. Encerra-se, então, com a emissão do parecer técnico e, eventualmente, jurídico, e 

com a concessão ou não da licença (BRASIL, 1997, p. 30841). 

O licenciamento é dividido em três fases de acordo com as etapas
4
 da atividade ou 

empreendimento (FIGURA 2): licença prévia; de instalação e operação. A licença prévia (LP) 

aprova a localização e concepção, atestando, portanto, a viabilidade ambiental do projeto, 

ainda na fase de planejamento do empreendimento ou atividade – mais precisamente na fase 

de anteprojeto, e determinando os requisitos básicos a serem obedecidos nas fases de 

localização, instalação e operação, ou seja, dá as primeiras diretrizes da atividade a ser 

licenciada. A licença de instalação (LI) autoriza a implantação do empreendimento – o início 

das obras de construção, de acordo com o que foi aprovado no projeto executivo e definido 

pelos planos de controle ambiental. E, por fim, a licença de operação (LO) permite o início do 

funcionamento da atividade licenciada de acordo com as medidas previstas nas duas fases 

precedentes (BRASIL, 1990a, p. 10887; SANCHÉZ, 2013, p. 39; p. 91; p. 214; TRIBUNAL 

DE CONTAS DA UNIÃO, 2004. p. 13; p. 23). Dado que a licença de operação possui 

validade de, no mínimo, quatro anos e de, no máximo, dez anos, há ainda a renovação da 

licença de operação. Neste procedimento o órgão ambiental competente poderá estender ou 

diminuir o prazo de validade da LO, mediante análise do desempenho ambiental da atividade 

(BRASIL, 1997, p. 30841). 

Já no caso do encerramento de alguns tipos de empreendimentos, é necessária a 

expedição de uma autorização de desativação mediante apresentação de um plano de 

encerramento de atividades, que avalia a existência de passivos ambientais (vide 

GLOSSÁRIO, p. 170) decorrentes do empreendimento (BRASIL, 2014, p. 110-111; 

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE; FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO 

AMBIENTAL HENRIQUE LUIZ ROESSLER, [S.d.]) e que determina medidas mitigadoras 

ou compensatórias para eles. 

Ainda tratando do processo de licenciamento é importante ressaltar que a 

prevenção do dano ambiental deve começar, obviamente, pela primeira fase do ciclo de vida 

do empreendimento/atividade, que é a fase de planejamento. A primeira fase de intervenção é, 

justamente, a fase de concepção, de criação, na qual as alternativas e soluções para 

determinados problemas iniciais são estabelecidas. Neste trabalho, portanto, destaca-se a 

                                                           
4
 Estas etapas correspondem às fases do ciclo de vida de um empreendimento, conforme será visto a seguir , 

segundo a concepção de Sanchéz (2013, p. 204). 
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licença prévia, que é preparada enquanto o projeto ainda está em desenvolvimento, pois nesta 

fase tudo pode ser alterado, desde a localização até as alternativas tecnológicas usadas para 

executar o empreendimento, para que a licença seja outorgada. Isto quer dizer que qualquer 

decisão tomada antes da LP é passível de ser modificada. Por isso é que o projeto básico só é 

desenvolvido depois da obtenção desta licença, para se evitar retrabalho e gastos 

desnecessários com a readequação dos projetos (SANCHÉZ, 2013, p. 91; TRIBUNAL DE 

CONTAS DA UNIÃO, 2004. p. 13; p. 21). 

A concessão da licença prévia, segundo a legislação brasileira pertinente, a 

Resolução CONAMA n. 237, de 19 de dezembro de 1997, depende “de prévio estudo de 

impacto ambiental e respectivo relatório de impacto sobre o meio ambiente (EIA/RIMA)”. O 

conteúdo deste estudo ambiental (vide GLOSSÁRIO, p. 166), em termos de quais 

documentos, projetos e estudos o empreendedor deverá apresentar ao órgão ambiental 

responsável, para o requerimento da licença, é determinado por este segundo por meio do 

Termo de Referência (BRASIL, 2002b, p. 29). O TR e o EIA/RIMA fazem parte de um 

procedimento maior que é a Avaliação de Impacto Ambiental (AIA). 

 

2.1.1 A Avaliação de Impacto Ambiental 

 

A avaliação de impacto ambiental (AIA) pode tanto se referir à mensuração de 

impactos de eventos passados ou à previsão de consequências ambientais de determinadas 

ações. Neste último caso, possui o objetivo de identificar, avaliar e propor medidas 

mitigadoras, compensatórias e potencializadoras para os impactos ambientais, causados pelas 

ações humanas, auxiliando a tomada de decisão em qualquer fase do empreendimento ou 

atividade, de modo a evitar a degradação da qualidade ambiental (INTERNATIONAL 

ASSOCIATION FOR IMPACT ASSESSMENT, 1999, p. 2; MARCOMINI, 2012, p. 43). A 

AIA, portanto, possibilita: a eliminação de empreendimentos inviáveis; a validação dos 

viáveis; a escolha da melhor localização para a atividade ou empreendimento avaliado; a 

adequação do projeto, de modo a incrementar os benefícios e mitigar a degradação ambiental, 

e a redefinição dos objetivos e responsabilidades de quem propôs o que está sendo avaliado 

(SANCHÉZ, 2013, p. 39; p. 41). 

É também importante esclarecer que a avaliação de impacto ambiental é um 

processo constituído das várias etapas seguintes: apresentação da proposta; triagem; escopo de 

estudo de impacto ambiental (TR); Estudo de Impacto Ambiental (EIA); análise técnica; 

consulta pública; monitoramento/gestão e acompanhamento (FIGURA 2). Entretanto, para o 
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presente estudo não interessa discorrer sobre as fases precedentes à elaboração do TR, pois 

este independe delas. Entretanto, é relevante discorrer sobre o EIA e expor brevemente sobre 

as etapas posteriores a ele. 

 

Figura 2 – Fases de AIA, do empreendimento e do licenciamento 

 
Fonte: Autora, 2017. 

 

2.1.2 Estudo de Impacto Ambiental e outras etapas de AIA 

 

A elaboração do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) se constitui na base para 

determinação da viabilidade do empreendimento. É essencial salientar que os estudos 

ambientais devem ser feitos de modo participativo por uma equipe multidisciplinar 

legalmente habilitada, devido à multiplicidade de recursos ambientais e respectivas dimensões 

envolvidos (BRASIL, 1997, p. 30841-30843; MARCOMINI, 2012, p. 51, SANCHÉZ, 2013, 

p. 69-70; p. 191). O emprego de uma equipe com conhecimento em diferentes áreas é 

utilizado, pois facilita o desenvolvimento de estratégias relativas ao desenvolvimento 

sustentável, visto que este engloba distintas dimensões e torna a responsabilidade pela 

avaliação de impacto ambiental do empreendimento repartida entre os técnicos envolvidos. 

Esta equipe deverá, de forma integrada, determinar a extensão, a intensidade, a natureza e os 

indicadores para mensurar os impactos, além de propor modificações no projeto original para 

mitigar, eliminar ou compensar os efeitos negativos dele. Uma das principais funções de um 

EIA é a escolha da alternativa projetual mais viável dentro das limitações do contexto, no qual 

a proposta está inserida (SANCHÉZ, 2013, p. 182). 

Os estudos de impacto ambiental podem ser mais ou menos aprofundados, 

dependendo do grau de complexidade do empreendimento e de acordo com o que órgão de 

meio ambiente exige no TR. Ao final deverá ser elaborado um relatório em linguagem 
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acessível aos leigos que transmita tudo aquilo que foi evidenciado pelo EIA. Este documento 

é chamado de Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), no Brasil (SANCHÉZ, 2013, p. 110; 

p. 140). 

No entanto, caso o órgão avaliador julgue que o empreendimento apresenta 

impactos de pequeno porte, dispensa-se a apresentação de EIA/RIMA e solicita-se a 

apresentação de Relatório Ambiental Simplificado (RAS) ou Estudo Ambiental Simplificado 

(EAS) (vide GLOSSÁRIO, p. 172) e o Relatório de Controle Ambiental (RCA) (vide 

GLOSSÁRIO, p. 172) (BRASIL, 1990b, p. 25540-25541; BRASIL, 2001a, p. 165-166; 

BRASIL, 2002b, p. 30-31; SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, [201-?]). 

Tendo finalizado a elaboração do EIA, passa-se para a quarta etapa de AIA. Esta 

engloba a análise técnica do estudo de impacto ambiental em termos de precisão da descrição 

do empreendimento proposto, da caracterização dos impactos, das medidas mitigadoras, 

potencializadoras, compensatórias e do método de procedimento do estudo, conforme o termo 

de referência. Isto deve ser feito por equipe formada de profissionais de várias áreas 

(SANCHÉZ, 2013, p. 110). 

A consulta pública também consiste em uma etapa fundamental da avaliação de 

impacto ambiental e deverá ser realizada conforme a Resolução CONAMA n. 9, de três de 

dezembro de 1987 (BRASIL, 1987, p. 12945), que se encontra na presente data em processo 

de revisão. Segundo art. 2.º, § 2 desta resolução, caso haja solicitação de audiência pública e 

esta não for realizada pelo órgão ambiental pertinente, a licença concedida perderá a validade. 

A consulta pública é uma das diretrizes da política urbana estabelecida pelo Estatuto das 

Cidades (BRASIL, 2001b, p. 1) e se faz necessária, pois as partes interessadas possuem o 

direito de compreender como serão afetadas pelo empreendimento. Inclusive as considerações 

dos participantes das audiências públicas, nas quais se apresenta os resultados do EIA à 

comunidade envolvida, devem ser levadas em conta para eventuais correções e reanálise do 

estudo (SANCHÉZ, 2013, p. 110). 

Analisado o EIA e atestada a viabilidade da sua localização e concepção, 

prossegue-se com o desenvolvimento do projeto executivo e, posteriormente, concedidas as 

licenças de implantação e operação, segue-se para as etapas de monitoramento e gestão 

ambiental. Nestas fases se acompanha a implantação das medidas mitigadoras de impactos 

negativos e potencializadoras de impactos positivos, estabelecidas no plano de gestão 

ambiental. Existem algumas técnicas para se proceder nesta etapa e são conhecidas como: 
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sistema de gestão ambiental; auditorias ambientais e avaliação de desempenho ambiental 

(SANCHÉZ, 2013, p. 111). 

A última fase é a de acompanhamento, que se dá após a implantação do 

empreendimento e que visa garantir o cumprimento das medidas assumidas nas etapas 

anteriores de licenciamento. Esta engloba as subetapas de fiscalização, supervisão e/ou 

auditoria e monitoramento (SANCHÉZ, 2013, p. 112). 

 

2.1.3 A elaboração de um termo de referência 

 

Um Termo de Referência, ou Escopo do Estudo de Impacto Ambiental, ou 

Instrução Técnica é a materialização, em um documento, do planejamento do estudo de 

impacto ambiental e que funciona como plano de trabalho do EIA. É nesta fase que se define 

a estrutura, o conteúdo, o objetivo, a abrangência, a profundidade do trabalho, as 

investigações e métodos que devem ser realizados no EIA, e se comunica às partes 

interessadas – stakeholders (vide GLOSSÁRIO, p. 170) – para participarem do estudo. É 

importante mencionar que não existe uma única forma de se elaborar um termo de referência. 

Eles vão de conteúdos mais detalhados – podendo inclusive definir os métodos usados no 

diagnóstico ambiental do EIA e a escala dos mapas a serem apresentados – até os mais 

genéricos, listando apenas os pontos principais que devem ser tratados, deixando a escolha 

dos métodos e técnicas utilizados, em todo o estudo, a critério do empreendedor e do 

avaliador ambiental (SANCHÉZ, 2013, p. 156; p. 185). O TR que será elaborado na presente 

pesquisa segue este modelo de escopo abrangente, como os definidos previamente por 

legislação estadual ou municipal (SANCHÉZ, 2013, p. 109-110) que deverão ser adaptados 

caso a caso de modo a englobar as particularidades de cada localidade e solução de 

planejamento da atividade ou do empreendimento. Um termo de referência, geralmente, 

solicita que seja apresentado no estudo de impacto ambiental: a descrição das alternativas de 

projeto estudadas; os estudos de base que devem ser feitos para o diagnóstico ambiental; os 

métodos e critérios para previsão e avaliação dos impactos; as partes interessadas que devem 

ser consultadas para a elaboração do estudo e a estrutura, o conteúdo e o tamanho do EIA 

(SANCHÉZ, 2013, p. 156; p. 170). 

De acordo com as pesquisas realizadas, a estrutura de um termo de referência 

deve conter as seguintes subdivisões essenciais relativas aos conteúdos exigidos no estudo de 

impacto ambiental: 

a) uma introdução que explica para quê serve o TR; 
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b) um tópico sobre as definições dos termos a serem usados; 

c) as legislações que embasam o documento; 

d) a identificação do empreendedor; 

e) os documentos pertinentes ao empreendimento; 

f) a identificação do corpo técnico responsável pelo estudo; 

g) a caracterização do empreendimento que, por sua vez, engloba, os dados 

gerais sobre este, o método usado para desenvolver a caracterização, a 

descrição das alternativas projetuais, os dados do projeto – como memoriais, 

pranchas e cálculos, dados sobre a implantação e sobre a operação do 

empreendimento; 

h) as diretrizes para os estudos de base, que inclui a caracterização dos meios 

biofísico e antrópico e os respectivos métodos de levantamento e análise de 

dados; 

i) a análise dos fatores ambientais (vide GLOSSÁRIO, p. 167), relativos às 

atividades do empreendimento e suas relações com o meio, que resulta na 

descrição e justificativa dos métodos de: 

– seleção; 

– previsão; 

– avaliação dos impactos; 

– e representação da área diretamente afetada (ADA) (vide GLOSSÁRIO, p. 

160), da área de influência direta (AID) e da área de influência indireta (AII) 

(vide GLOSSÁRIO, p. 160); 

j) o plano de controle para cada impacto; 

k) os programas de acompanhamento e monitoramento dos impactos; 

l) o plano de encerramento da atividade; 

m) e eventuais diretrizes que, no caso de um escopo para cemitério, podem ser as 

mesmas da Resolução CONAMA n. 335, de três de abril de 2003 (ANEXO 

A), ou outras relativas, por exemplo, ao monitoramento ambiental, ao plantio 

de vegetação e à mitigação de alguns impactos específicos. 
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2.1.3.1 Exemplos de TR’s para cemitérios 

 

Os cemitérios, portanto, sejam eles públicos ou privados
5
, enquanto atividades 

potencialmente causadoras de impactos relevantes, estão submetidos ao processo de 

licenciamento ambiental, pelos estados ou os municípios, conforme a Resolução do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) n. 335, de três de abril de 2003 (BRASIL, 2003, p. 

98) e suas alterações subsequentes (BRASIL, 2006; 2008). Por isso, necessitam de um escopo 

para nortear os estudos de impacto ambiental. 

 

Quadro 1 – Termos de referência para cemitérios encontrados e consultados 

Estado 
Jurisdição 

Referência 
Estadual Municipal (local) 

Alagoas  Mutange (ALAGOAS, 2015c) 

Espírito Santo Sim - (INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO 

AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, 2016) 

Mato Grosso Sim - (SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO 

AMBIENTE, [S.d.]) 

Minas Gerais - Juiz de Fora (JUIZ DE FORA, 2016c) 

Pará - Belém (PARÁ, [S.d.]) 

Paraná Sim - (PARANÁ, 2009) 

Rio de Janeiro - Rio de Janeiro (RIO DE JANEIRO, 2014) 

Rio Grande do Sul - Nova Petrópolis (NOVA PETRÓPOLIS, 2013) 

Santa Catarina Sim - (FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, 2010) 

Santa Catarina - Brusque (FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO 

AMBIENTE, 2015) 

Santa Catarina - Chapecó (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 

RURAL E MEIO AMBIENTE,  [S.d.]) 

Santa Catarina - Itajaí (FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DE 

ITAJAÍ, 2010) 

Santa Catarina - Morro Reuter (MORRO REUTER, 2014) 

São Paulo Sim - (COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO 

DE SÃO PAULO, 2018) 

Sem referência Sem local Sem local (STOCO, 2017) 

Tocantins Sim   (TOCANTINS, [S.d]) 

Fonte: Autora, 2018. 

Nota: Alguns TR’s foram elaborados por secretarias ou fundações municipais e outros por órgãos estaduais, 

conforme indicado no quadro. Há apenas um escopo do qual não foi encontrada a referência de localidade 

(STOCO, 2017). 

                                                           
5
 Uma das leis que permite que os cemitérios públicos possam ser administrados por terceiros alheios à 

Administração Pública é a Lei 8.987 de 1995, e suas alterações posteriores (COSTA, 2008). Segundo este 

instrumento legal isso deve ser feito por meio da concessão de serviço público, mediante licitação, na 

modalidade de concorrência. E segundo o artigo 3° da lei 8.666, que institui normas para licitações, estas 

visam selecionar a “proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional 

sustentável” (BRASIL, 1993, p. 8269). 

BRASIL. Congresso Nacional. Lei n. 8.666 de 21 de junho de 1993. Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da 

Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras 

providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 06 jul. 1993. 

Seção 1. p. 8269. Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666cons.htm>. Acesso em: 04 out. 

2017. 

COSTA, Christian Bezerra. Comentários sobre cemitérios públicos concessionados. Âmbito Jurídico, Rio 

Grande, XI, n. 49, jan. 2008. Disponível em: <http://www.ambito-

juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=4134>. Acesso em: 06 out. 2017. 



29 

 

 

É interessante salientar que foram poucos os TR’s para cemitérios encontrados na 

rede para embasar o desenvolvimento deste trabalho e eles se encontram todos relacionados 

no Quadro 1. Também é necessário expor que nenhum deles englobava por completo as 

dimensões da sustentabilidade. Quase todos os termos de referência estudados limitavam-se, 

praticamente, às questões ambientais, esquecendo-se das esferas social e econômica. Além 

desta falha, é interessante citar que a maioria dos escopos encontrados dava destaque à 

contaminação e aos estudos do hidrogeológicos do terreno e determinavam diretrizes que 

foram transcritas da Resolução CONAMA n. 335, de três de abril de 2003 (BRASIL, 2003, p. 

98). Ao analisar estes documentos, foi possível fazer algumas observações que demonstraram 

a frequente ocorrência de pasticho e a falta de um estudo que permitisse elaborar um termo de 

referência-modelo completo para as necrópoles. 

Os termos de referência dos municípios do Estado de Santa Catarina, por 

exemplo, eram praticamente idênticos, se baseando na instrução normativa estadual, 

possuindo apenas algumas pequenas variações entre si na redação e nos itens solicitados. 

Outro aspecto notado foi o fato de que o termo de referência do Estado do Pará, 

diferentemente dos demais, cobria apenas os cemitérios horizontais. Já os dos Estados de São 

Paulo, de Alagoas e do Mato Grosso requeriam apenas estudos ambientais relativos ao nível, 

à qualidade do lençol freático e às características do solo e, no caso dos TR’s dos dois 

primeiros Estados, algumas informações relativas à infraestrutura urbana. Ainda tratando do 

termo do Estado de Alagoas, observou-se que outros planos e documentos que deveriam ser 

requisitados para a obtenção da licença prévia, no TR, se encontravam nas seções relativas às 

outras licenças. 

Já o documento de Nova Petrópolis, no Estado do Rio Grande do Sul, era tão 

genérico que poderia servir para qualquer tipo de empreendimento diferente de um cemitério. 

Além disto, só foi possível dizer que este se tratava de um TR referente às necrópoles porque 

em apenas um único item se foi solicitado algo relativo à área das sepulturas. 

O Anexo II da legislação do município do Rio de Janeiro deu ênfase aos dados 

sobre o tipo de disposição final dos restos mortais adotado no empreendimento e, assim como 

os termos do Estado do Espírito Santo e do Estado do Paraná, destacou aspectos específicos 

deste tipo de atividade, como a questão dos resíduos sólidos, da construção e ocupação dos 

jazigos. O documento carioca, assim como o do Estado de Alagoas, solicitava determinadas 

informações em outras fases do licenciamento que deveriam, na verdade, estar contidas na 

licença prévia. O escopo do Estado do Paraná, por sua vez, foi um pouco além dos dois outros 

termos mencionados, já que se preocupava com os impactos socioeconômicos, porém exigia 



30 

 

 

apenas estudos genéricos sobre aspectos bem básicos desta esfera
6
 – que são população, 

crescimento demográfico, saneamento básico e uso do solo no entorno do cemitério – 

diferentemente do que fez para a qualidade das águas, características do solo e para a gestão 

de resíduos. 

O escopo do Estado de Minas Gerais, entretanto, possuia conteúdo mais 

abrangente, pois tratava de mais impactos urbanos e até dos socioculturais, dando também 

atenção às emissões atmosféricas e ao gerenciamento de resíduos. E, finalmente, o termo de 

referência do Estado do Tocantins e o publicado na internet por Carlos Eduardo Stoco eram 

os mais completos e bastante semelhantes. Ambos tratavam de aspectos oriundos dos três 

pilares básicos da sustentabilidade e englobavam as diferentes fases do empreendimento.  

Pode-se afirmar, portanto, que o desenvolvimento do escopo se mostra como uma 

etapa extremamente necessária na medida em que evita estudos de impactos ambientais muito 

extensos e aprofundados ou muito superficiais, devido à falta de diretrizes para guiar o 

procedimento (SANCHÉZ, 2013, p. 150). Entretanto, é preciso atentar para duas questões 

bastante importantes nesta fase. Um TR que leva à precaução como fator primordial, tende a 

levar o EIA a ser muito longo e oneroso, muitas vezes sem nenhuma pertinência. Por outro 

lado, um escopo que preze a eficiência do processo em termos de prazo e custos, pode se 

tornar, muitas vezes, superficial demais (SANCHÉZ, 2013, p. 150; p. 154). É necessário, 

portanto, que haja um balanceamento para que cada escopo seja desenvolvido de acordo com 

as necessidades, prazos, custos e precisão que um EIA deve ter. 

A pergunta que se coloca, então, é: como estabelecer um escopo que definirá 

questões relevantes a serem tratadas no estudo de impacto ambiental? O que norteia a 

elaboração de um EIA é a determinação de quais impactos são considerados significativos. 

Então, para se estabelecer quais são as questões relevantes a serem estudadas, se deve, 

primeiro, fazer a identificação preliminar dos impactos através da consulta a referências 

bibliográficas de casos similares e especialistas no assunto (SANCHÉZ, 2013, p. 188). 

Para se definir quais impactos deverão ser tratados no termo de referência deve-se, 

primeiramente, partir da análise das relações de causa e efeito ou causa-mecanismo-efeito 

entre a atividade e o ambiente, na qual se estabelecem hipóteses sobre quais atividades do 

empreendimento impactam o meio (SANCHÉZ, 2013, p. 200; p. 203). A análise dessas 

relações pode ser feita por dois métodos de abordagem: a lógica/dedutiva, quando se relaciona 

as atividades que compõe o empreendimento com as características e processos do meio – 

                                                           
6
 No presente trabalho esfera, submeio e dimensão serão usados como sinônimos quando se tratar de divisões do 

meio ambiente. 
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sobretudo quando se trata da análise de um caso prático, e a indutiva, quando se generaliza a 

ocorrência dos impactos devido a certos fatos ou fenômenos observados (SANCHÉZ, 2013, p. 

188). 

 

2.1.3.2 A identificação dos impactos pela Matriz de Leopold 

 

É importante salientar que existem algumas ferramentas que possibilitam uma 

melhor visualização dessa relação. Uma dessas ferramentas são as matrizes de interação. O 

objetivo deste instrumento é relacionar as atividades do projeto em estudo com os elementos 

(vide GLOSSÁRIO, p. 165) ou processos do meio ambiente em termos de impactos. O 

modelo de matriz para avaliação ambiental mais conhecido é o da matriz de Leopold 

(SANCHÉZ, 2013, p. 222; LEOPOLD, 1971). 

 

Figura 3 – Modelo de matriz de interação 

 
Fonte: Autora, 2018 com base em SANCHÉZ, 2013, p. 227. 

 

Geralmente, nas colunas da matriz são relacionadas as atividades do 

empreendimento e nas linhas são listados os fatores ambientais potencialmente impactados, 

ou ainda os impactos, porém neste último caso já se deve ter um domínio sólido sobre a 

correlação do empreendimento com o ambiente (FIGURA 3). O contrário também pode 

ocorrer. Tendo, então, elencado estes dois tipos de itens, o analista deve marcar a célula que 
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corresponde à interação da coluna de atividade com a linha do aspecto/fator ambiental (vide 

GLOSSÁRIO, p. 160) com um traço diagonal do canto superior direito até o canto inferior 

esquerdo. Este traço simboliza a relação entre os dois. É possível também usar as duas 

matrizes em um único EIA ou ainda construir um terceiro modelo de dois campos, que 

relaciona as atividades com os aspectos – mecanismos ambientais – e os impactos 

(SANCHÉZ, 2013, p. 222-223; p. 228-229). 

As matrizes têm a vantagem de ser uma ferramenta visual e flexível, pois podem 

ser elaboradas de diversas formas, como exemplificado anteriormente, ampliadas com 

facilidade e permitir o estabelecimento de uma rápida correlação entre partes do projeto e do 

meio. As matrizes, no entanto, possuem algumas limitações. A primeira delas é a 

compartimentação do ambiente em elementos estanques e a segunda é a dificuldade de se 

identificar impactos cumulativos ou sinérgicos (vide GLOSSÁRIO, p. 164; p. 173). É sempre 

bom ressaltar, também, que a descrição dos impactos deve ser feita de forma sintética, porém 

autoexplicativa e precisa, sem generalizações excessivas, pelo uso de expressões que 

indiquem o sentido das modificações, como perda, redução, aumento, entre outras 

(SANCHÉZ, 2013, p. 251; p. 224-225; p. 226-229; p. 231). 

A matriz de Leopold também permite a avaliação dos impactos na fase de 

elaboração do EIA, pela inserção de uma pontuação, que varia em uma escala de zero a 10, e 

que se relaciona à magnitude (vide GLOSSÁRIO, p. 169) e à importância/significância do 

impacto (vide GLOSSÁRIO, p. 168) para cada atividade levantada (SANCHÉZ, 2013, p. 222; 

p. 223; p; 228). Caso o impacto tenha natureza positiva, se coloca um sinal de mais na frente 

de um dos valores atribuídos, e, se for negativa, coloca-se um sinal de menos na frente de um 

dos números (TOMMASI, 1994, p. 222). 

Atribuídos todos os valores de magnitude e importância relativos aos impactos de 

uma determinada atividade do projeto analisado, somam-se todos os valores de magnitude e 

se divide pelo número de lacunas preenchidas com os valores. Faz-se o mesmo para a 

importância. Assim obtém-se a média das magnitudes e das importâncias dos impactos 

daquela atividade. Em seguida, multiplica-se a média da magnitude pela média da 

importância para se chegar ao valor do impacto final de cada atividade (SILVA, MORAES, 

2012, p. 11). 

O contrário também pode ser feito. É possível calcular o valor total de um 

determinado impacto pela multiplicação da média da importância pela média da magnitude 

dele (TOMMASI, 1994, p. 222). Isto é feito somando-se todos os valores de magnitude e 
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dividindo-os pelo número de lacunas preenchidas com os valores. Repete-se o processo para o 

cálculo da importância média. Ao final os dois valores obtidos são multiplicados entre si. 

Para se calcular o impacto total da alternativa analisada basta se somar todos os 

valores de impacto final de cada atividade ou os valores totais de cada impacto em si. 

 

2.1.3.3 Seleção dos impactos significativos 

 

Tendo estabelecido as correlações entre impactos e atividades do 

empreendimento, deve-se passar para a seleção prévia dos impactos significativos a serem 

tratados no EIA, pois a determinação do escopo do estudo de impacto ambiental se dá em 

função destes impactos. Isto pode ser feito por meio de consulta às referências bibliográficas 

de casos similares, aos especialistas no assunto, às leis que definem a proteção de bens 

naturais ou patrimoniais na localidade e, especialmente, aos indivíduos afetados pela 

implantação do empreendimento (SANCHÉZ, 2013, p. 162; p. 170; p. 189). A definição de 

forma participativa pelas partes interessadas daquilo que é significativo, pode ser feita por 

audiências públicas, reuniões abertas, pesquisas de opinião (SANCHÉZ, 2013, p. 154), 

técnica de grupo nominal, Delphi (TOMMASI, 1994, p. 91-93), entre outras, desde que 

justificáveis pela sua pertinência e viabilidade, para o estudo realizado. 

É relevante evidenciar que os critérios de análise que determinarão a inclusão ou 

exclusão de determinado impacto ambiental da relação daqueles que merecerão estudos e 

levantamentos detalhados durante o EIA (SANCHÉZ, 2013, p. 161) devem ser explicitados. 

Além disto, deve-se ressaltar que o grau de agregação e detalhamento dos impactos 

selecionados é definido pelo analista de modo que, quanto mais detalhado e menos agregado, 

maior deverá ser a precisão das conclusões do EIA, que levará, consequentemente, mais 

tempo para ser concluído e será, portanto, mais oneroso (SANCHÉZ, 2013, p. 162; p. 169; p. 

189; p. 215). 

 

2.1.3.4 Etapas do EIA a serem detalhadas no TR 

 

Além da identificação e escolha dos impactos significativos, o termo de referência 

também deve exigir a especificação, a descrição e a justificativa do método adotado para as 

seguintes etapas do estudo de impacto ambiental, que são: o diagnóstico ambiental; a seleção; 

a previsão; a avaliação dos impactos; a seleção das alternativas de projeto analisadas e o plano 

de controle e monitoramento dos impactos. 
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2.1.3.4.1 Diagnóstico ambiental 

 

O diagnóstico ambiental, ou estudos de base, é uma das principais seções de um 

EIA, pois ele é capítulo obrigatório do estudo ambiental e porque as etapas de previsão, 

avaliação e elaboração do plano de controle ambiental dependem dos dados recolhidos nesta 

fase. Sendo assim, nesta etapa se dá a descrição e análise do ambiente no estado atual, ou seja, 

sem o empreendimento, por meio do levantamento de dados acerca dos processos e elementos 

ambientais, dos meios biofísico e antrópico, que podem ser alterados pela implantação das 

alternativas do empreendimento estudadas. Ou seja, os resultados dos estudos de base 

fornecem o substrato para elaborar uma síntese da situação presente do meio e analisar os 

prognósticos ambientais a serem feitos, considerando-se todas as alternativas de projeto ou a 

alternativa zero – a não implantação do empreendimento. É importante ressaltar que a 

natureza e a qualidade dos dados a serem obtidos pelos estudos desta fase dependem 

diretamente do que foi definido como impacto significante durante a elaboração do escopo do 

estudo de impacto ambiental (SANCHÉZ, 2013, p. 190; p. 244-246; p. 286). 

No planejamento do diagnóstico é preciso pensar e exigir informações sobre 

quatro aspectos que permitirão o norteamento de um estudo objetivo, preciso, de duração e 

custos viáveis. O primeiro deles é relativo ao tipo e à natureza das informações necessárias e 

aos objetivos de estarem sendo levantadas, e é este primeiro fator que irá determinar todas as 

respostas para os itens a seguir. O segundo aspecto é relativo ao método de coleta destas 

informações e sua respectiva justificativa. A delimitação da área de estudo
7
, o tempo, 

frequência e época em que os dados serão recolhidos também devem ser exigidos 

(SANCHÉZ, 2013, p. 248; p. 250-253). 

 

2.1.3.4.2 Seleção dos impactos estudados 

 

Na avaliação de impacto ambiental, os processos ambientais e elementos do meio 

devem ser descritos e suas interações com as atividades do empreendimento analisadas 

novamente, depois dos estudos de base. A identificação preliminar dos impactos durante a 

elaboração do escopo é revista à luz dos dados conseguidos na fase de diagnóstico. Novos 

impactos podem ser, então, identificados, e outros descartados, e os enunciados dos que se 

mantiveram podem se tornar mais precisos (SANCHÉZ, 2013, p. 217). Os métodos de seleção 

                                                           
7
 Não se deve confundir área de estudo com área de influência. Esta última só é conhecida depois de findado o 

diagnóstico (SANCHÉZ, 2013, p. 253). 
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destes impactos são os mesmos citados para a seleção dos impactos significativos para o 

termo de referência. 

 

2.1.3.4.3 Previsão dos impactos 

 

Seguinte à definição dos impactos a serem tratados, dá-se a previsão das 

magnitudes destes (SANCHÉZ, 2013, p. 290-291) por meio dos indicadores e parâmetros, 

que serão escolhidos e devidamente justificados pelos avaliadores ambientais e que poderão 

ser alterados com as etapas do ciclo de vida do empreendimento (FUNDAÇÃO DO MEIO 

AMBIENTE DE ITAJAÍ, 2010, p. 13; JUIZ DE FORA, 2016c, p. 2; STOCO, 2017, p. 4; p. 6; 

TOCANTINS, [S.d], p. 5). 

A previsão dos impactos visa estimar a sua magnitude, dar informações para: 

embasar a avaliação da importância dos impactos; fazer o prognóstico da situação do meio no 

futuro, com o projeto implantado; auxiliar na comparação e na escolha de alternativas e 

fundamentar o estabelecimento de medidas mitigadoras, compensatórias e potencializadoras. 

A previsão dos impactos possui cinco etapas que são: a escolha de indicadores; a 

determinação e justificativa do método de previsão; a calibração deste, caso seja um método 

desenvolvido para uma situação; a realização da previsão, pelo método escolhido; a análise e 

interpretação dos resultados (SANCHÉZ, 2013, p. 290-291).  

A previsão de magnitude pode ser feita por modelos matemáticos, comparação e 

extrapolação, ensaios de laboratório e de campo, simulações e modelos físicos ou digitais, 

técnicas de construção de cenários, julgamento de especialistas (SANCHÉZ, 2013, p. 192; p. 

296; p. 308; p. 311-313), entre outros. 

 

2.1.3.4.4 Avaliação da importância dos impactos 

 

Tendo previsto a magnitude dos impactos considerados resta, então, avaliar os 

impactos. No caso do instrumento escolhido para esta análise ser a matriz de Leopold, a 

avaliação deve se iniciar pela atribuição de uma pontuação relativa à previsão de magnitude 

(STOCO, 2017, p. 5) do impacto, que deve traduzir a grandeza física do valor respectivo ao 

seu indicador ambiental (MOREIRA, 1985, p. 4) em uma escala determinada pelo avaliador. 

Em seguida, é preciso atribuir uma importância para cada impacto que, por sua vez, pode se 

basear na atribuição de pesos aos atributos ou às combinações destes, como: probabilidade de 

ocorrência; área de abrangência; natureza (vide GLOSSÁRIO, p. 170); forma (vide 
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GLOSSÁRIO, p. 167); dinâmica/duração; prazo de ocorrência; propriedades cumulativas e 

sinérgicas (vide GLOSSÁRIO, p. 164 e p. 173); reversibilidade/resiliência do ambiente 

afetado e distribuição dos ônus e benefícios sociais. Os critérios utilizados devem ser 

explicitados e sua utilização devidamente justificada (STOCO, 2017, p. 5). 

A definição da importância dos impactos pode ser feita por três tipos de 

abordagem: a técnica, a colaborativa e a argumentativa (SANCHÉZ, 2013, p. 342). Na 

abordagem técnica isto é realizado pela combinação, ponderação de atributos, pelos vários 

métodos de análise multicritério, entre outros. Já a abordagem colaborativa é uma técnica 

participativa que envolve a discussão entre as partes afetadas de modo a se chegar a um 

consenso sobre o que é importante ou não (SANCHÉZ, 2013, p. 322; p. 342). As técnicas 

desta última abordagem podem ser as mesmas sugeridas para a escolha dos impactos 

significativos. Por fim, na abordagem argumentativa a atribuição da importância dos impactos 

é feita por meio de argumentações, devidamente justificadas e fundamentadas, para se 

constituir um consenso. É importante ressaltar que o método escolhido para a definição da 

importância dos impactos deve atender a três critérios: transparência, reprodutibilidade e 

representatividade (SANCHÉZ, 2013, p. 343). 

 

2.1.3.4.5 A seleção de alternativas 

 

Tendo em conta a avaliação dos impactos de uma atividade ou empreendimento, 

como é possível, então, escolher a alternativa
8
 de menor impacto? Para se comparar 

alternativas projetuais deve-se definir por qual perspectiva se está definindo a escolha. Isto é 

feito por meio da atribuição de pesos a cada uma das respectivas dimensões dos impactos 

avaliados. Os métodos de análise multicritério, os Sistemas de Informação Geográfica (SIG) 

(SANCHÉZ, 2013, p. 345-346) ou mesmo os demais métodos usados para a definição da 

importância dos impactos podem ser utilizados para a atribuição destes pesos. 

 

2.1.3.4.6 Plano de controle e monitoramento 

 

Por fim tem-se o plano que exige conjunto de medidas para prevenir, atenuar, 

compensar ou potencializar os impactos. Ele também solicita a definição dos indicadores 

ambientais a serem monitorados e como serão monitorados, para que se verifique se os 

                                                           
8
 Independentemente das alternativas tecnológicas ou locacionais há sempre duas opções básicas em jogo, que é 

a realização ou não da atividade/empreendimento proposto (SANCHÉZ, 2013, p. 345-346) 
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impactos e o desempenho ambiental para a alternativa escolhida se dão conforme previstos 

(SANCHÉZ, 2013, p. 381-382; p. 411). 

Encerra-se neste item o conteúdo do termo de referência que dirige o estudo de 

impacto ambiental. 

 

2.2 Teoria geral dos sistemas e a noção de sustentabilidade 

 

A teoria dos sistemas foi desenvolvida por Ludwig von Bertalanffy, biólogo 

austríaco nascido no princípio do século XX. Ele enxergava o mundo por uma abordagem 

orgânica e concebia que este é formado por sistemas, os quais sofrem interações com o 

ambiente (vide GLOSSÁRIO, p. 159) em que estão inseridos (WECKOWICZ, 1998, p. 2). 

Segundo esta teoria, sistema é qualquer tipo de conjunto de elementos organizados de uma 

determinada forma, que possui uma função específica e que está inserido em um meio com 

características próprias (BOSSEL, 2007, p. 1). Vários cientistas deram continuidade a esta 

abordagem, como Hartmut Bossel, professor na Universidade de Kassel, na Alemanha, e 

membro do Balaton Group. Este grupo produziu um relatório com o objetivo de focar no 

"desenvolvimento e na aplicação” da teoria dos sistemas para a elaboração de um conjunto de 

indicadores visando à avaliação da viabilidade da sociedade visando o desenvolvimento 

sustentável (BOSSEL, 1999, p. xi-xii). 

Segundo Bossel (1999, p. 8) o mundo a nossa volta é um complexo sistema 

adaptativo composto de milhares de outros sistemas. Apesar de cada um deles possuir certa 

autonomia, eles estão o tempo todo interagindo entre si. Eles dependem e influenciam uns aos 

outros e, assim como os órgãos do corpo humano, executam funções paralelas, mas a 

interação entre eles é o que faz funcionar o sistema macro. 

Segundo Hartmut Bossel (2007) entidades como equipamentos eletrônicos, 

ecossistemas, cidades, corporações e nações podem ser interpretadas e analisadas como um 

sistema. 

 

Sistemas são qualquer coisa que é composta por elementos de sistema conectados 

em uma estrutura de sistema característica. Esta configuração de elementos permite 

ao sistema executar funções específicas de sistema no ambiente em que está 

inserido. Estas funções podem ser vistas como servindo a um distinto propósito do 

sistema. As fronteiras do sistema são permeáveis às entradas e saídas para o 

ambiente. Isto define a identidade e a autonomia do sistema (BOSSEL, 2007, p.1, 

tradução nossa, grifo do autor)
9
. 

 

                                                           
9
 Original inglês. 
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Ou seja, um sistema é o conjunto de objetos, partes, elementos inter-relacionados 

que: cumprem uma determinada função, que é definida pelo propósito do sistema e que é 

identificável por um observador; é formado por elementos de sistema essenciais e por uma 

estrutura que determinam suas funções, propósitos e identidade, sendo que esta última é 

perdida se a integridade do sistema é destruída. Portanto, um sistema não é divisível e seu 

propósito não pode ser satisfeito se um ou vários de seus elementos forem removidos 

(BOSSEL, 2007, p. 1). Ter um propósito/objetivo, que varia com a dimensão em que se 

analisa sua inserção no contexto, significa que o “sistema é predisposto a executar 

determinadas funções e não outras” (BOSSEL, 2007, p. 2, tradução nossa). 

As fronteiras separam o sistema do meio do qual faz parte, determinam a 

superfície deste sistema – o que possibilita que este tenha uma autonomia relativa do meio, e 

variam conforme o propósito do sistema. Às vezes as superfícies físicas podem coincidir com 

as fronteiras do sistema, porém é necessário defini-las com muito critério e cuidado, porque o 

grau de complexidade e dificuldade de se estudar um sistema dependem destes limites. Para 

se descobrir até onde vai o sistema e onde começa e termina o seu meio, é preciso saber onde: 

a conexão com o meio é mais fraca que as ligações internas do sistema; as inter-relações 

existentes com o meio não são relevantes e os inputs – entradas, também chamados de 

condições do meio, não são significativamente afetados pelos outputs – saídas – ou pelo 

sistema em si (BOSSEL, 2007, p. 6; p. 16). 

Já o ambiente do sistema “são aqueles fatores ou outros sistemas que influenciam 

no comportamento e desenvolvimento do sistema em análise”, ou seja, o ambiente de que fala 

Bossel não é necessariamente o meio ambiente natural (vide GLOSSÁRIO, p. 169) 

(BOSSEL, 2007, p. 2, tradução nossa). Cada sistema tem seu próprio meio, cujos elementos 

podem exercer uma influência exógena nele, mas também os próprios outputs do sistema 

podem afetar o meio. O comportamento dinâmico do sistema, observável pelos outputs, é 

dado tanto pelos inputs do meio quanto pela retroalimentação do próprio sistema – feedbacks, 

causada pela estrutura e processos internos ao sistema, que geram nele dinâmicas intrínsecas. 

Para se compreender esta relação entre o sistema e o seu meio e o comportamento deste 

primeiro é necessário, antes de tudo, definir as fronteiras deste sistema (BOSSEL, 2007, p. 6; 

p. 8; p. 38; p. 41-42).  

Quando se fala de sistemas ou sub-sistemas está se falando na verdade de modelos 

de sistemas. Trata-se de modelos, pois não é possível apreendê-los com todos os detalhes e a 

complexidade do mundo real. Mesmo se isto fosse possível e assim se fizesse isto extrapolaria 

e sobrecarregaria nossos sentidos e nossa capacidade de processar informações, o que seria 



39 

 

 

inefetivo. Então, para se compreender os sistemas do mundo real é necessário simplificá-los e 

agregá-los em representações de sistemas, que contenham as características essenciais deles, 

chamadas de modelos (BOSSEL, 2007, p. 2-3). Modelos de sistemas são abstrações definidas 

por um pesquisador-observador de uma parte do mundo real que este deseja analisar. De 

acordo com seu ponto de vista e interesses de pesquisa, ele define o escopo, o número e tipo 

de atributos do sistema a serem estudados no modelo e que melhor o caracterizam dentro da 

proposta da investigação (GALLOPÍN, 1996, p. 103). Apesar de não expressarem fielmente 

como o sistema analisado é no mundo real, os modelos de sistema, se bem elaborados, 

fornecem uma maneira esquemática e fácil de compreender e trabalhar a realidade (BOSSEL, 

1999, p. 57). 

Esta simplificação e agregação também ocorrem dentro do sistema em si. Quanto 

mais o nível de complexidade aumenta, novos modelos de sistemas básicos precisam surgir 

para que se consiga apreender o sistema total. Nosso mundo pode ser visto como um sistema 

complexo composto de muitos sub-sistemas interagindo entre si (BOSSEL, 2007, p. 4). 

É importante ressaltar também que todos os sistemas são dinâmicos, mesmo 

aqueles considerados estáticos, pois se modificam em vários aspectos com o tempo, por mais 

que isso demore um longo período. Entretanto, são considerados sistemas dinâmicos apenas 

aqueles que mudam seu estado dentro do intervalo de interesse em análise (BOSSEL, 2007, p. 

5). Estas dinâmicas são cíclicas e levam a um percurso evolutivo que passa sempre pelos 

mesmos quatro estágios: renovação e crescimento; conservação; deterioração; destruição 

criativa; inovação e reorganização. Apesar da definição “cíclica”, é mais preciso se considerar 

isto como um processo em espiral, pois, visto que se trata de um aspecto evolucional, o 

sistema jamais retorna para o estado anterior, e sim, avança para um novo patamar, com novas 

estruturas e, por vezes, sub-sistemas sendo construídos dentro do sistema principal (BOSSEL, 

1999, p. 46). A esta sucessão de estágios, a pesquisadora denominará de fases. De acordo com 

a interpretação desta, estas fases, de que trata a teoria de Bossel, podem ser equivalentes às 

etapas do ciclo de vida (vide GLOSSÁRIO, p. 162) de um empreendimento, de um objeto ou 

de qualquer outro sistema. 

Assim como o mundo é constituído de milhares de sistemas, estes estão inseridos 

em uma infinidade imensa de meios. Esses meios têm características em comum e, portanto, 

isto faz com que diversos sistemas existentes também possuam aspectos em comum em suas 

estruturas, funções e comportamentos. Isto faz com que as necessidades básicas dos sistemas 

sejam aquelas que possibilitam a adaptação deles aos diferentes contextos (BOSSEL, 1999, p. 

25). 
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Um sistema só pode existir e evoluir em um meio, ou seja, ser bem sucedido no 

ambiente em que está inserido, se suas funções e estrutura forem adaptadas a este último, 

refletindo características particulares deste ambiente. É necessário, portanto, que se comece a 

estudar os sistemas pelas condições dos meios em que estão inseridos (BOSSEL, 1999, p. 24). 

É preciso entender quais são as propriedades do contexto que geram as orientações 

normativas – orientors – que, se atendidas, permitem a viabilidade destes sistemas no meio 

em questão, ou seja, a sua sustentabilidade (BOSSEL, 2007, p. 4). 

 

2.2.1 Sustentabilidade de um sistema 

 

Devemos lembrar que a sociedade humana nunca promoveu a insustentabilidade 

de maneira consciente. Entretanto, ela está atualmente focada em alcançar o desenvolvimento 

sustentável no mundo para permitir que a vida nele continue sendo viável. É preciso que 

reconheçamos a presença ou a ausência de sustentabilidade nos sistemas que estão sob a nossa 

gestão (BOSSEL, 1999, p. 1). 

Sustentabilidade é um conceito bastante complexo e, muitas vezes, vago. 

Contudo, considerar-se-á para o presente estudo que sustentabilidade e viabilidade de um 

sistema são usadas como sinônimos, pois, segundo Bossel (1999, p. 24), viabilidade implica 

obviamente em sustentabilidade e, portanto, ele utiliza estes dois termos de forma alternada. 

Viabilidade está relacionada à capacidade de sobrevivência e desenvolvimento de um sistema, 

de modo íntegro/são em todas as suas dimensões/aspectos, em um determinado ambiente 

(BOSSEL, 1999, p. 24). 

É essencial ressaltar também que a sustentabilidade se fundamenta em três 

dimensões básicas, conforme mencionado anteriormente: a social; a econômica e a ambiental 

(vide GLOSSÁRIO, p. 159). Porém alguns autores ampliaram a noção original do Triple 

Bottom Line. O desenvolvimento sustentável da sociedade humana, segundo Bossel (1999, p. 

2), por exemplo, pode ser estendido às seguintes dimensões ou pilares: ambiental; material 

(vide GLOSSÁRIO, p. 169); ecológica (vide GLOSSÁRIO, p. 165); social; econômica; legal; 

cultural (vide GLOSSÁRIO, p. 163); política e psicológica. Van Bellen (2002, p. 15) e Bossel 

(1999, p. 3) também chamam estas dimensões de sub-sistemas da sociedade e apontam que 

existem, portanto, formas de desenvolvimento sustentável focadas em uma ou mais dessas 

dimensões. Por exemplo, uma sociedade pode ser mais ecologicamente sustentável, do que 

politicamente ou economicamente viável. 
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É importante lembrar também que a sustentabilidade de um objeto, edificação ou 

forma de desenvolvimento possui limitações. O que está sendo avaliado encontra-se em um 

determinado contexto e este possui limitações das mais diversas origens. Os possíveis 

caminhos que levam à sustentabilidade encontram-se restritos a um conjunto de possibilidades 

que se chama de “espaço acessível”, porque representam uma gama de alternativas factíveis 

que levam à sustentabilidade e que estão limitadas aos entraves do contexto. Dentre as 

limitações pode-se mencionar as restrições espaciais, as leis da natureza e da física, as regras 

lógicas, o estoque de recursos e energia, a capacidade máxima de produção e consumo, o ser 

humano e suas características inerentes, as organizações humanas, a cultura, a tecnologia 

disponível, a ética, os valores, o tempo, a dimensão da diversidade de possibilidades e sua 

capacidade de transformação para evolução (VAN BELLEN, 2002, p. 3-6). 

A sustentabilidade do sistema em seu meio é atingida pelo atendimento a um 

conjunto de orientors. O termo orientors – traduzindo-se literalmente, orientadores – é 

atribuído no sentido de que são estes os princípios/atributos que orientam, expressam 

interesses e diretrizes do sistema. Estas orientações ou limitações normativas (ver página 40), 

dentre as quais podemos citar interesses, objetivos, necessidades, princípios, critérios e 

normas sociais (BOSSEL, 1999, p. 25; BOSSEL, 2007, p. 154-155), nada mais são do que 

uma resposta do sistema às características do meio, sendo a consequência da adaptação deste 

primeiro ao segundo, e que permitem, portanto, a sustentabilidade do sistema naquele meio, 

conforme afirmado em tópico anterior (BOSSEL, 1999, p. 34). “Os orientors são aspectos, 

termos (...) que designam critérios ou qualidades importantes à sobrevivência e 

desenvolvimento do sistema, mas não informam sobre o grau em relação ao qual eles devem 

ser satisfeitos” (BOSSEL, 2007, p. 158). Bossel (2007, p. 158) coloca que o termo orientors, 

para o qual a autora da pesquisa não encontrou uma tradução que considerasse apropriada, 

serão chamados de critérios (QUADRO 2). 

 

Quadro 2 – Exemplos de critério, meta e indicador 

Critério Expectativa de vida Consumo de energia Nível de poluição do lençol 

freático usado para abastecimento 

Meta A média de expectativa 

de vida deve ser de 70 

anos 

A média de energia 

consumida por equipamento 

por mês deve ser de 100 kWh 

A quantidade de nitrato na água 

potável não deve exceder às 

50mg/l 

Indicador Expectativa de vida atual Média mensal de consumo de 

energia por equipamento 

Concentração sazonal máxima de 

nitrato 

Fonte: Autora, 2017. 

Nota: Os valores presentes nas metas são meramente ilustrativos. 

 



42 

 

 

Sistemas sustentáveis/viáveis possuem seus próprios critérios. Os critérios de 

sustentabilidade orientam os sistemas ou os atores que os controlam, fazendo com que estes 

optem por certas ações, estratégias, impactos e não outros (BOSSEL, 1999, p. 26). Este 

conjunto de critérios “pode ser usado de base para a definição de indicadores” (BOSSEL, 

1999, p. 107). Daí, então, se percebe a importância dos orientors para o balizamento de uma 

tomada de decisão que vise à sustentabilidade. 

As variáveis ou suas funções que estão sendo avaliadas pelos critérios e cujos 

valores estão sendo comparados às referências, por sua vez, são chamadas de variáveis 

indicadoras ou, simplesmente, indicadores (QUADRO 2). Os indicadores são parâmetros, 

dados, medidas ou valores oriundos destes, que resumem e têm a função primordial de 

comunicar sobre o comportamento ou características de um sistema em relação ao alcance da 

meta visada, que é a sustentabilidade deste último. Enquanto seres humanos, usamos vários 

indicadores para guiar nossas decisões e ações. Indicadores são medidas quantitativas ou 

qualitativas do estado de algo que é importante para nós. A avaliação dos indicadores de um 

determinado critério que visa à sustentabilidade é feita comparando-se o valor do indicador 

com o valor estabelecido pela meta de tal critério (BOSSEL, 1999, p. 33). Eles são, portanto, 

a essência da criação de um modelo de sistema, pois é por meio deles que os fenômenos 

complexos inerentes aos sistemas reais são traduzidos para uma linguagem mais esquemática, 

compreensível e, por vezes, quantificável. Os indicadores mais eficientes são aqueles que 

resumem e simplificam dados importantes, evidenciando alguns fenômenos do sistema a 

serem considerados com atenção (VAN BELLEN, 2002, p. 28-29; p. 32). 

Bossel (2007, p. 159) afirma que a seleção dos critérios para a avaliação da 

sustentabilidade é determinada tanto pelos interesses do avaliador, quanto pelo seu 

entendimento do sistema e do problema com o qual ele se depara. Ou seja, trata-se de um ato 

subjetivo, assim como todo o processo de caracterização do sistema. Por isso é absolutamente 

imperativo que todos os indivíduos que possuem alguma relação com o sistema, 

especialmente se estes possuem visões e interesses diferentes sobre o modelo de sistema a ser 

avaliado, participem da escolha e concordem com o conjunto de critérios estabelecidos. 

Para se avaliar a sustentabilidade de um sistema pela definição de um conjunto de 

indicadores, é preciso, inicialmente, compreendê-lo (BOSSEL, 1999, p. 57) conforme Quadro 

3. Isto pode ser feito pela caracterização do seu modelo de sistema em termos de seus sub-

sistemas, funções, meio, fases, fronteira, inputs e outputs. Um modelo conceitual de sistema 

bem definido permite compreender de forma consistente o seu funcionamento, selecionar de 
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modo objetivo e claro o que deve ser avaliado, por quais critérios e respectivos indicadores 

isto deve ser feito e, consequentemente, estabelecer o seu conceito de viabilidade. 

 

Quadro 3 – Procedimento de definição de indicadores para avaliação da sustentabilidade 

1- Compreensão conceitual do sistema total 

2- Identificar indicadores representativos (número limitado) 

3- Quantificar satisfação de necessidades básicas (traduzir os dadosdos indicadores em informação sobre a 

satisfação da necessidade/critério respectivo) 

4- Estabelecer processo participativo 
 

Fonte: Autora, 2018, com base em BOSSEL, 1999, p. 57. 

 

Parte-se daí para a identificação dos indicadores representativos, em seguida para 

a quantificação da satisfação de necessidades básicas – critérios, por meio da tradução dos 

dados dos indicadores em informação sobre a satisfação do critério respectivo, e, por último, 

para o processo participativo. Esta abordagem participativa, que envolve diferentes atores 

sociais diretamente concernidos pelo sistema e termina com a contribuição de especialistas, 

cujo intuito é culminar com um consenso entre as partes interessadas com relação aos 

indicadores de sustentabilidade, é chamada de bottom-up. Tem-se a consciência de que o 

processo participativo permite aprofundamento maior e, consequentemente, melhor 

embasamento e legitimidade da forma de avaliação, visto que leva em consideração as 

prioridades dos diferentes indivíduos afetados pelo sistema. Isto dificulta a “omissão de 

aspectos essenciais à sustentabilidade”, visando a criação de consenso e o que eliminaria 

fatores culturais que poderiam induzir no momento da escolha daquilo que é relevante e do 

que não é (BOSSEL, 1999, p. 57; VAN BELLEN, 2002, p. 39). 

 

2.3 Caracterização dos cemitérios enquanto modelo de sistema 

 

A caracterização do modelo de sistema deve se iniciar, então, por uma definição 

do que ele é. Sabe-se, então, que a palavra cemitério tem origem grega, κοιμητήριον 

(koimetérion), e quer dizer lugar onde se dorme e deriva no latim coemiterium (BELLOMO, 

2008, p. 14; PACHECO, 2012, p. 19; ROCHA, 2014, p. 27). Cemitérios se caracterizam, 

neste estudo, por um conjunto de sepulturas e/ou tumulações (MARCOMINI, 2012, p. 35), ou 

qualquer outro lugar destinado à disposição final dos restos mortais de seres humanos 

(CEMITÉRIO, 1975, p. 304), administrados por uma entidade pública ou privada
10

. Outro 

                                                           
10

 Os cemitérios, enquanto empreendimentos privados, tiveram origem na Idade Média quando a Igreja Católica 

passou a cobrar sobre o direito de sepultamento dentro dos recintos eclesiásticos (ARIÈS, 1977a, p. 56; POL et 

al., 2011, p. 4). Já nos séc. XVIII e XIX a sociedade assiste ao enfraquecimento do poder da Igreja sobre as 
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aspecto importante em relação aos cemitérios é a variação da sua tipologia construtiva. É 

possível afirmar que existem duas tipologias básicas de necrópole: a horizontal e a vertical. 

Os cemitérios verticais (FIGURA 4 e FIGURA 5), conforme explicado 

anteriormente, na introdução (vide p. 13), são necrópoles em forma de edificações, cuja forma 

de disposição final dos corpos se baseia na alocação destes em lóculos/gavetas aéreas, 

superpostas e estanques, ou das cinzas oriundas da cremação em columbários (vide 

GLOSSÁRIO, p. 162), conforme mostrado nas imagens a seguir. Já os cemitérios horizontais 

se caracterizam pela necessidade de grandes áreas livres disponíveis para a sua implantação, 

pois têm como princípio fundamental o sepultamento e a justaposição dos restos mortais em 

sepulturas e túmulos confeccionados, em contato com o solo (ROCHA; ASSIS; CORTIZO, 

2017, p. 3), onde os corpos podem ficar acima ou abaixo do nível do terreno. É possível 

também que os cemitérios horizontais adotem a tecnologia da cremação e possuam 

columbários ou espaços ao ar livre, conhecidos como jardim das lembranças, para a 

disposição das cinzas (SANTOS, 2015, p. 85). 

 

 

Figura 4 – Cemitério vertical 

 
Fonte: REDAÇÃO, 2014

11
. 

                                                                                                                                                                                     

necrópoles e a laicização da morte, o que fez com que os cemitérios se tornassem públicos (ARIÈS, 1977b, p. 

31; p. 201). Porém uma nova onda de privatização das necrópoles, e que perdura até os dias de hoje em alguns 

lugares do mundo, tem início nos Estados Unidos, no séc. XIX, com a formação de sociedade civis, 

inicialmente sem fins lucrativos, para geri-las (ARIÈS, 1977b, p. 240; p. 241; p. 309). 
11

 REDAÇÃO, Pensamento verde. Conheça o cemitério vertical e como ele pode se tornar uma solução 

ambiental. Pensamento Verde, 11 fev. 2014. Disponível em: <http://www.pensamentoverde.com.br/meio-
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Figura 5 – Lóculos do cemitério vertical 

 
Fonte: REDAÇÃO, 2014. 

 

É importante evidenciar que, dentro das tipologias de cemitérios citadas, ainda há 

variações na decoração funerária e nas formas de disposição dos restos mortais, dependendo 

da época em que estas necrópoles foram construídas, da cultura dominante do local onde são 

implantadas e, muitas vezes, de acordo com os grupos religiosos aos quais servem. Isto 

ocorre, pois os cemitérios refletem o paradigma da imagem da morte de cada tempo, de cada 

sociedade (ROCHA, 2014, p. 19). Estas representações mudam porque “(...) a morte é reflexo 

da visão de mundo” (VOVELLE, 1996 apud COSTA; CUSTÓDIO, 2015, p. 229)
12

. 

 

A representação de morte dentro de uma sociedade diz muito sobre ela própria, 

porque a morte de um indivíduo também é a morte de uma parte deste mesmo grupo. 

(...) práticas funerárias resultantes desta representação são, ao mesmo tempo, uma 

obrigação moral para com aquele indivíduo falecido, além da vontade de exprimir 

algo em relação à morte, sendo que a expressão de como uma determinada 

sociedade vê o fim de uma vida é refletida na integralidade na arquitetura de suas 

necrópoles (ROCHA, 2014, p. 19). 

 

                                                                                                                                                                                     

ambiente/conheca-o-cemiterio-vertical-e-como-ele-pode-se-tornar-uma-solucao-ambiental/>. Acesso em: 12 

jun. 2017. 
12

 VOVELLE, Michel. A história dos homens no espelho da morte. In: BRAET, Herman e VERBEKE, Werner 

(eds.) A morte na Idade Média. São Paulo: EDUSP, 1996. 320 p. (Ensaios de Cultura; 8). 
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Da mesma forma, as diferentes crenças ditam práticas e proibições em relação ao 

destino final que se dá aos falecidos, pois a religião é, normalmente, a mediadora da relação 

entre o homem e a morte, o que acaba por se refletir na concepção das necrópoles. Aranha e 

Martins (2009, p. 96) explicam que a religião exerce este papel, pois o fim da vida impele o 

ser humano a acreditar em alguma forma de continuidade depois da morte, para negar a 

angústia da aniquilação completa. E é a fé, a crença no sobrenatural, que diminui o medo 

“diante do desconhecido, oferece um conjunto de convicções que orienta o comportamento 

humano diante do mistério e prescreve maneiras de viver para garantir melhor destino à 

alma”. 

De acordo com Lamm (1993-2017c) e Vainsencher (2017), por exemplo, os 

judeus devem ser enterrados em contato com a terra, pois o que vem da terra deve retornar a 

ela. Ou seja, presume-se que a colocação de corpos de indivíduos desta religião em gavetas, 

de cemitérios verticais, não seria correto. Da mesma forma, outras religiões não permitem 

certas formas de disposição final dos restos mortais pelos seus seguidores (QUADRO 4). Por 

isso é que os cemitérios que abrigam corpos de indivíduos de uma determinada crença devem 

ter os cômodos necessários para a realização das cerimônias previstas pelos fundamentos da 

respectiva religião e formas de destinação final dos restos mortais também adequadas a estes 

princípios religiosos. São as mentalidades diante da morte que devem definir, portanto, a 

tipologia do projeto de necrópole e a forma de disposição final dos restos mortais adotadas. 

 

Quadro 4 – Práticas funerárias proibidas e permitidas por determinadas religiões 

Prática funerária Católico Protestante Ortodoxo Islâmico Hindus Budista 

Inumação Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido 

Cremação Permitido Permitido Proibido Proibido Permitido Permitido 

Dispersão ou 

armazenagem das cinzas 
Proibido Permitido Proibido Proibido Permitido Permitido 

Enterro vertical Permitido Permitido Não se sabe Não se sabe Não se sabe Permitido 

Tumulação Permitido Permitido Permitido Proibido Permitido Permitido 

Fonte: HARIYONO, 2015, p. 204, Revisão e tradução nossa. 

 

A Figura 6, a Figura7 e a Figura 8 mostram, então, necrópoles construídas em 

sociedades ocidentais, porém em épocas distintas. Já a Figura 9, a Figura 10, a Figura 11 e a 

Figura 12 são alguns exemplos de cemitérios de diferentes partes do mundo que ilustram 

diferentes costumes e religiões. Cada uma destas concepções arquitetônicas e paisagísticas 

reflete uma mentalidade diferente em relação à morte. 
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Figura 6 – Cemitério tradicional
13

, na França 

 
Fonte: Autora, 2013. 

 

Figura 7 – Cemitério-bosque
14

, na Suécia 

 
Fonte: ELLGAARD, 2005

15
. 

                                                           
13

 Vide GLOSSÁRIO, p. 161 . 
14

 Vide GLOSSÁRIO, p. 161. 
15

 ELLGAARD, Holger. Skogskyrkogården i Stockholm. Wikipedia, 2005. Disponível em: 

<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/43/Skogskyrk_Grav_2006.jpg>. Acesso em: 12 jun. 

2017. 
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Figura 8 – Cemitério-parque
16

, no Brasil 

 
Fonte: CEMITÉRIO MEMORIAL PARQUE DOS GIRASSÓIS, 2013c

17
. 

 

Figura 9 – Cemitério na Romênia 

 
Fonte: BAUER, 2010.

18 

                                                           
16

  Vide GLOSSÁRIO, p. 161. 
17

 CEMITÉRIO MEMORIAL PARQUE DOS GIRASSÓIS.  Ribeirão Preto, 2013c. Disponível em: 

<http://memorialdosgirassois.com.br/galleria/themes/classic/classic-demo.html>. Acesso em: 12 jun. 2017. 

http://memorialdosgirassois.com.br/galleria/themes/classic/classic-demo.html
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Figura 10 – Cemitério Budista, no Japão 

 
Fonte: HENRIQUES, 2016

19 
 

Figura 11 – Cemitério Islâmico, na Turquia 

 
Fonte: Autora, 2015. 

 

                                                                                                                                                                                     
18

 BAUER, Franz. O Cemitério Alegre da Roménia. Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura, jul. 2010. 

Disponível em: <http://www.snpcultura.org/vol_cemiterio_alegre_romenia.html>. Acesso em: 13 jun. 2017. 
19

HENRIQUE, Kevin. Funeral e Cemitérios no Japão. Suki Desu, 30 jun. 2016. Disponível em: 

<http://skdesu.com/funeral-e-cemiterios-no-japao/>. Acesso em: 13 jun. 2017. 
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Figura 12 – Cemitério Ortodoxo, no Alaska 

 
Fonte: GALASTRI, 2015

20
. 

 

2.3.1 Meio 

 

Além da tipologia arquitetônica, outra característica importante dos cemitérios 

está ligada à sua relação com as cidades. Sabe-se que sempre existiram áreas reservadas para 

os mortos dentro ou próximo das aglomerações urbanas por conta do simbolismo, dos 

sentimentos arraigados a este tipo de equipamento ou simplesmente pela necessidade prática 

de se dar uma destinação final aos mortos de uma determinada localidade (ROSA, 2003, p. 

15). Segundo Rosa (2003, p. 15) as cidades dos mortos fazem parte, desde o início dos 

tempos, da cidade dos vivos. 

 

A cidade dos mortos antecede a cidade dos vivos. Num sentido, aliás, a cidade dos 

mortos é a precursora, quase o núcleo, de todas as cidades vivas. A vida urbana 

cobre o espaço histórico entre o mais remoto campo sepulcral da aurora do homem e 

o cemitério final, a Necrópolis em que uma após outra civilização tem encontrado o 

seu fim. 

Em tudo isso, há fortes matizes de ironia. A primeira coisa que saudava o viajante 

que se aproximava de uma cidade grega ou romana era a fila de sepulturas e lápides 

que ladeavam as suas estradas. Quanto ao Egito, a maior parte do que restou daquela 

grande civilização, com sua alegre saturação em todas as manifestações da vida 

orgânica, são seus templos e túmulos. Até mesmo na apinhada cidade moderna, o 

primeiro êxodo geral para um lugar de morada mais desejável no campo foi a 

migração dos mortos para o romântico Eliseu de um cemitério suburbano 

(MUMFORD, 1998, p. 13). 

                                                           
20

 GALASTRI, Luciana. Os 7 cemitérios mais bizarros do mundo. Galileu, 29 jul. 2015. Disponível em: 

<http://revistagalileu.globo.com/Sociedade/noticia/2015/07/os-7-cemiterios-mais-bizarros-do-mundo.html>. 

Acesso em: 13 jun. 2017 
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Por sempre estarem atrelados à urbe os cemitérios podem, então, ser considerados 

parte das cidades. E tendo isso em consideração, prossegue-se, então, para a descrição do 

meio onde este está inserido, que são as cidades. 

 

Os cemitérios situam-se nos limites da cidade... Os maiores são os mais recentes e os 

mais periféricos. Eles representam durante certo tempo o papel de fronteira da 

cidade, constituem uma zona de isolamento, depois são bruscamente ultrapassados, 

cercados pelo crescimento de novos bairros (GEORGE, 1983, p. 199). 

 

Podemos considerar, então, que muitos cemitérios estão inseridos em zonas 

urbanas (HARIYONO, 2015, p. 202) ou prestes a se urbanizar – subúrbios, cujo grau de 

urbanização irá variar de acordo com o posicionamento destes nos municípios e em relação à 

área de expansão do aglomerado urbano. As zonas urbanas são caracterizadas como áreas 

pertencentes a municípios que sofrem processo de urbanização originado da industrialização 

local. Os centros urbanos têm em comum a existência de uma infraestrutura e acessibilidade 

mínimas (ZONA..., 2017). 

Contudo, a falta de espaço nas cidades juntamente com o preconceito de que os 

terrenos próximos aos cemitérios ficam desvalorizados (BATAN, 2008, p. 4; p. 12) obriga os 

empreendedores do ramo funerário e as municipalidades a instalarem as necrópoles em 

regiões cada vez mais distantes (MARCOMINI, 2012, p. 36), na zona suburbana. 

As áreas suburbanas, por sua vez, são locais que, por possuírem baixa densidade 

de ocupação e terrenos a preços mais acessíveis que nos centros urbanos, propiciam a 

instalação de empreendimentos que necessitam de maiores espaços para serem implantados 

(PALLONE, 2005; ZONA SUBURBANA, 2014), como os cemitérios. As áreas escolhidas 

para implantação de necrópoles nesta zona são, comumente, as que possuem baixo valor 

imobiliário e que são, normalmente, impróprias para produção ou habitação (COSTA; 

CUSTÓDIO, 2015, p. 230). Geralmente, o entorno destes terrenos possui baixo 

desenvolvimento socioeconômico e, na grande maioria das vezes, possuem solos com 

características hidrogeológicas inadequadas para a implantação de uma necrópole 

(KEMERICH et al, 2016). 

A localização de um equipamento, como os cemitérios, na área urbana ou 

suburbana vai depender, além do preço do terreno, obviamente, de três outros fatores: da 

existência de uma rede de infraestrutura – vias, redes de água, esgotos, pavimentação, energia, 

etc., da existência de transportes de produtos de um ponto a outro e de deslocamento de 
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pessoas e, por último, de comunicação. Segundo Rosa (2003, p. 38-39), os meios de 

deslocamentos do ser humano, ou seja, a acessibilidade de um terreno é mais vital na 

determinação da localização de um determinado equipamento do que a disponibilidade de 

infraestrutura ou de comunicação associadas a um ponto do território urbano. 

Outra peculiaridade deste equipamento, no que concerne a dimensão urbana, é a 

sua inércia urbanística. Ou seja, independentemente da valorização do seu terreno, os 

cemitérios são pouco afetados pelos agentes modeladores capitalistas do espaço urbano. Isto 

ocorre, pois alguns fatores acabam afastando os terrenos das necrópoles dos interesses de 

diversos agentes modificadores do espaço, como empresários, proprietários fundiários, 

promotores imobiliários e o Estado. São eles: o próprio uso do local, o preconceito, os custos 

de realocação, a diversificação no cenário comercial e de serviços e a inexistência de conflitos 

com a vizinhança (ROSA, 2003; p. 29; p. 95-96). 

Os cemitérios são descritos como espaços de uso cristalizado. Segundo Rosa, 

utilizando-se da definição de Corrêa (1989, p. 76), os terrenos onde estão instaladas as 

necrópoles não sofrem com a mudança de uso, sendo extremamente difícil o seu fechamento 

ou a sua realocação, mesmo que as razões relativas à instalação de tal equipamento em tal 

local já não procedam mais. Isto ocorre, pois este espaço contém os restos mortais de entes 

queridos da população, o que lhe atribui certa sacralidade, sentimentalismo e simbolismo. 

Além disto, existe o preconceito relacionado à substituição por um novo uso no local, devido 

ao estigma que este equipamento deixa, e pelo fato de que a implantação de um cemitério em 

outra região urbana poderia provocar o descontentamento da população que habita os 

arredores do terreno onde seria implantada a nova necrópole. Da mesma forma, os elevados 

custos de uma realocação não compensariam e justificariam os riscos de uma mudança 

locacional. Semelhantemente, o surgimento de fatores de permanência como unidades 

produtivas e serviços correlatos e próximos ao equipamento em questão, possibilitando 

vantagens econômicas e urbanas que não existiam antes da implantação, favorece o processo 

de inércia. E por fim, a inexistência de conflitos com os vizinhos e usuários do entorno, por já 

estarem habituados à presença do equipamento no local, também contribui para dificultar a 

alteração do uso do solo urbano naquela área (CAMPOS, 2007, p. 43; ROSA, 2003, p.  95-96). 

 

2.3.2 Fases 

 

Quanto às fases, deve-se lembrar que "não há uma forma única para dividir o ciclo 

de vida de um empreendimento em períodos — deve-se considerar as características próprias 
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de cada tipo de projeto" (SANCHÉZ, 2013, p. 204). Sanchéz (2013, p. 204; p. 211), considera 

etapas elementares do ciclo de vida de uma atividade (QUADRO 5): o planejamento; a 

implantação; a operação; a desativação e o fechamento. 

 

Quadro 5 – Fases de uma necrópole 

FASES ATIVIDADES 

Planejamento 

Estudos de viabilidade; serviços de campo como sondagens e levantamento 

topográfico, cadastral, hídrico, ambiental, técnico, jurídico e legal; orçamento; 

projetos; divulgação do empreendimento; etc. 

Implantação Atividades para a construção de instalações ou início de operação: obras. 

Operação 

Gestão, funcionamento, manutenção e modificação (melhoramentos e ampliação 

do empreendimento): contratação de funcionários;  atividades administrativas; 

venda de jazigos; cremação; enterros e exumações; visitação etc. 

Desativação 

Preparação gradual para o fechamento ou encerramento das instalações ou 

atividades: cessação dos processos de inumação; realização do fechamento das 

sepulturas e carneiros (vide GLOSSÁRIO, p. 160) não utilizados; interrupção de 

abertura de novas sepulturas ou lóculos; exumações; transferência dos restos 

mortais para outro cemitério; demolição das edificações e supressão do paisagismo, 

etc. 

Fechamento e 

monitoramento 
Interrupção definitiva das atividades e monitoramento dos impactos ambientais. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017 com base em SANCHÉZ, 2013, p. 204-209. 

Nota: O item Desativação foi feito com base em INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E 

RECURSOS HÍDRICOS, 2016, p. 4. 

 

É importante salientar, no entanto, que é menos comum que os cemitérios, 

sobretudo os particulares, passem pelas fases de desativação e encerramento, mesmo quando 

se encontram com a capacidade máxima atingida, fazendo com que seu ciclo de vida se 

encerre na fase de operação, por meio da atividade de manutenção perene (ÁGUAS SOLOS 

ROCHAS - PROJETOS E SEGURANÇA AMBIENTAL LTDA, 2012, p. 128), conforme 

explicado anteriormente, por conta da sua inércia urbanística. Porém é possível que os 

cemitérios sejam abandonados, o que é também algo comum, como ocorreu em Monte Santo 

de Minas (CEMITÉRIO..., 2017). Ou seja, isso caracterizaria um fechamento da atividade, 

mesmo que o cemitério não tivesse sido demolido durante a fase de desativação, pois o local 

não estaria mais sendo usado para enterros e nem passaria pelo processo de manutenção. Este 

fato é bastante comum em cidades abandonadas, onde só resta o cemitério e a igreja, segundo 

o arquiteto e urbanista Nestor Razente, que escreveu o livro Povoações Abandonadas no 

Brasil (CUNHA, 2017). 
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2.3.3 Funções das necrópoles 

 

Tendo abordado, então, as características das necrópoles, é preciso entender agora 

para quê servem estes espaços. Alguns autores enquadram os cemitérios como parte de tudo 

aquilo que é feito pelo homem, como estradas, prédios, entre outros para satisfazer às suas 

próprias necessidades sociais, culturais, psicológicas e ambientais (MACHADO, 2006, p. 

128). Os cemitérios exercem, portanto, algumas funções. Uma parte delas tem origem desde a 

constituição desses locais pelos seres humanos primitivos, como o papel sanitário e religioso. 

Outras funções foram sendo adquiridas ou derivadas das originais com o tempo. 

 

2.3.3.1 Funções naturais 

 

As funções naturais dos cemitérios se referem ao papel de preservação ou melhora 

das condições da parte não antrópica do meio. 

 

2.3.3.1.1 Conforto ambiental 

 

Conforme apontado por estudos de Afla e Reza (2012, p. 3004), Soares et al. 

(2009, p. 8) e Sirqueira (2014, p. 141), os cemitérios cuja área vegetada impera sobre a área 

pavimentada, como os do tipo parque, possuem um papel importante na atenuação dos efeitos 

da ilha de calor urbana, pois funcionam como uma espécie de oásis verde em meio ao tecido 

cinza e impermeabilizado das cidades.  

 

2.3.3.1.2 Biodiversidade 

 

Este tipo de concepção, que privilegia o aspecto vegetal ao construído, também 

possui uma função essencial na manutenção da biodiversidade (SOARES et al., 2009, p. 8). 

Isto ocorre tanto por conta da vegetação servir de morada e atrair espécies animais (ROCHA, 

2014, p. 155-156), como em razão da calma e do silêncio inerente a estes locais, quanto pelo 

fato do paisagismo contribuir para a preservação da vegetação nativa e para a diversidade 

ecológica dos ecossistemas urbanos, dependendo do tipo de espécies que ele possui (AFLA; 

REZA, 2012, p. 3002). Portanto, além de atuar como oásis verdes urbanos funcionam, muitas 

vezes, como parte de um corredor ecológico se estiverem nas proximidades de parques, 

jardins ou áreas de floresta (FLANDIN, 2015, p. 18). 
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2.3.3.1.3 Filtro de poluição 

 

As plantas do paisagismo de um cemitério têm, igualmente, um papel relevante na 

saúde da população da zona urbana onde este está inserido, pois a vegetação é responsável por 

filtrar o ar (AFLA; REZA, 2012, p. 3012; SOARES et al., 2009, p. 8). 

 

2.3.3.2 Funções socioculturais 

 

Tendo discorrido sobre as questões naturais, é fundamental salientar que, ao se 

examinar trabalhos como o de Rocha (2013; 2014; 2016), Rezende (2000), Bellomo (2008) e 

Rosa (2003), percebe-se que as necrópoles englobam dimensões que vão muito além da 

natural. Sabe-se, também, que não se pode explicar as práticas funerárias e a constituição de 

cemitérios por razões meramente higienistas (RODRIGUES, 2006, p. 20). 

 

2.3.3.2.1 Higiênica e Sanitária 

 

Segundo Pacheco (2012, p. 87-88), por questões de saúde pública e do meio 

ambiente, os cadáveres não podem ser abandonados insepultos ao relento e, portanto, é 

obrigatório dar uma destinação adequada aos corpos, para que eles não se tornem focos de 

doença. Os cemitérios surgiram, então, para cumprir esta função. 

Entretanto, a implantação de uma necrópole em determinada localidade está 

ligada, também, diretamente a uma necessidade social. 

 

2.3.3.2.2 Social 

 

Segundo afirma Rezende (2006, p. 12), ao narrar sobre a implantação dos 

cemitérios paulistanos, sempre foi um problema o fato de que os cemitérios nunca incluíram 

todas as classes sociais em um único espaço. Por isso, foram construídas necrópoles 

específicas para os abastados e para os excluídos da sociedade. Atualmente, como solução 

para esta questão, algumas legislações municipais, como a de Belo Horizonte (BELO 

HORIZONTE, 1994, p. 6), estabelecem que os cemitérios devem ter áreas reservadas para a 

disposição dos restos mortais daqueles que não possuem condições financeiras de pagar pelo 

serviço ou para corpos não reclamados. Este serviço social de sepultamento e cremação de 

indigentes deve ser gratuito ou com custos reduzidos para aqueles que não têm condições de 
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pagar por isso, como as pessoas carentes encaminhadas pelos órgãos municipais de serviço 

social (BROCK, 2007, p. 70). Esta modalidade de disposição final deve ser realizada tanto 

nos cemitérios da administração municipal quanto da particular, e cabe a esta primeira, 

segundo Meirelles (2006, p. 465), administrar ou fiscalizar este serviço de modo que se 

garanta baixos preços cobrados para a realização deste. 

Além disto, alguns cemitérios possuem áreas reservadas e lóculos do tamanho 

necessário para obesos (AGÊNCIA ESTADO, 2015), para corpos de crianças (GOVERNO 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO; COORDENAÇÃO ESTADUAL DO 

PLANEJAMENTO; INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES, 1989, p. 7) e partes do 

corpo amputadas (MANIR, 2017). 

 

2.3.3.2.3 Local de memória e culto aos falecidos 

 

Ainda tratando da relação entre necrópole e sociedade, é importante salientar que 

não existe sociedade sem cemitério. As necrópoles são uma necessidade social, pois se 

configuram como símbolo de continuidade de um grupo de indivíduos (ARIÈS, 1977b, p. 

250-251). 

É importante esclarecer, portanto, que para além da função social-higiênica a 

disposição final dos restos mortais e a realização dos ritos funerários, como um todo, possuem 

duas justificativas fundamentais, cada uma em um nível de explicitação. Segundo Bayard 

(1996, p. 11-12) no discurso manifesto, ou seja, na crença dos vivos, a função primordial dos 

ritos funerários é dar uma perspectiva de futuro ao falecido, evitando a sua aniquilação 

completa, simplesmente pela recordação desta pessoa, ou por meio de elementos físicos, 

como um lugar dedicado à memória dos que já se foram. Entretanto, no chamado discurso 

latente, o sentido da realização dos ritos funerários está, na realidade, na negação do impacto 

da morte nos vivos. Ou seja, os rituais são feitos para os vivos e não para os mortos, 

contrariamente ao que se pensa. Essas práticas consistem, portanto, na dominação do 

acontecimento, na vontade de atenuá-lo, de desculpá-lo, de confortar os sobreviventes e 

restabelecer o curso da vida. Estas duas finalidades se misturam e nunca são facilmente 

distinguidas (BAYARD, 1996, p. 25).  

“O cemitério é lugar por excelência da celebração dos mortos”. É nele onde se 

realiza o último rito de separação e é este local que funciona como ponto de ancoragem à 

memória do defunto (BAYARD, 1996, p. 25). 
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“Lugar de separação, mas também de conservação dos mortos, o cemitério é, pois 

carregado de simbólica cujos componentes traduzem a ambivalência da relação com 

a morte: a pedra dura, lisa e imputrescível, o alinhamento rigoroso dos túmulos, os 

emblemas de eternidade realçados pela arte funerária… não se negligencia nada para 

ocultar e ultrapassar o horror das carnes em decomposição, imagem da ação 

dissolvente da morte” (THOMAS, 1996, p. 25)
21

. 

 

 Estes espaços se constituem como memoriais coletivos e individuais que 

sobrevivem ao tempo, independentemente das transformações em relação à mentalidade da 

morte e às formas de concepção arquitetônica e paisagísticas dos novos cemitérios. Mesmo na 

sociedade atual, que vive em um contexto de individualização e secularização crescentes, as 

necrópoles ainda se mantêm como um local onde a memória e culto aos mortos são praticados 

(OLIVEIRA, 2007, p. 323-324). Esta é a função sociocultural primordial de uma necrópole. 

 

2.3.3.2.4 Fonte documental demográfica e histórica 

 

Por serem locais de memória dos mortos, os cemitérios guardam informações 

sobre aqueles que ali jazem pela eternidade, sobretudo os cemitérios tradicionais do século 

XIX, com suas lápides ornadas por biografias e fotos (OLIVEIRA, 2007, p. 324). Por isso 

fazem às vezes de registros demográficos, pois guardam em si vários dados que possibilitam 

aos antropólogos, historiadores, geógrafos e sociólogos o estudo das características da 

população local (BELLOMO, 2008, p. 21-22). Foi justamente o culto aos mortos, por meio de 

objetos encontrados nos túmulos e de outros elementos históricos, que permitiu aos 

historiadores entender as sociedades e culturas do passado (CAMPOS, 2007, p. 35). 

Entretanto, esta característica vem se perdendo por conta da tendência ao 

anonimato e à uniformização dos túmulos em algumas necrópoles contemporâneas 

(OLIVEIRA, 2007, p. 324), como os cemitérios-parque. 

 

2.3.3.2.5  Turismo 

 

Ainda com relação às funções socioculturais, é importante lembrar que os 

cemitérios, sobretudo os tradicionais, podem funcionar como museus a céu aberto, por 

conterem uma estatuária expressiva, muitas vezes obras de artistas renomados (BELLOMO, 

2008, p. 15). Várias cidades pelo mundo como Paris, Buenos Aires, São Paulo e Belo 

Horizonte oferecem aos seus visitantes passeios turísticos guiados nas necrópoles, nos quais 
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morrer? São Paulo: Paulus, 1996. 320 p. 
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se conta um pouco da história dos cemitérios, dos que ali repousam e das obras de arte em 

forma de estatuária presentes no local. 

Esta função turística, dos cemitérios enquanto museus, foi incorporada a este 

equipamento no séc. XVIII quando os franceses e estrangeiros começaram a frequentar as 

catacumbas e os cemitérios de Paris como locais de visita para se apreciar as obras de arte e as 

celebridades que ali jaziam pela eternidade (ARIÈS, 1977b, p. 211). 

É mais raro que os cemitérios verticais funcionem como locais turísticos, porém o 

Memorial Necrópole Ecumênica, em Santos, por ser o maior cemitério vertical do mundo, foi 

incluído na lista de pontos turísticos da cidade, como conta Mário Ricardo Africano, diretor 

comercial do grupo Memorial (FINADOS..., 2014). Este cemitério ainda possui em suas 

dependências um museu de automóveis antigos (ESPAÇO ..., [S.d.]) que vem oficializar esta 

função. 

  

2.3.3.3 Funções econômicas 

 

Enquanto empreendimentos, as necrópoles possuem um caráter econômico que 

faz com que estas tenham que atender também aos princípios da sustentabilidade empresarial, 

para serem consideradas sustentáveis. O Instituto Ethos caracteriza esta modalidade de 

sustentabilidade como a capacidade de “assegurar o sucesso do negócio a longo prazo e ao 

mesmo tempo contribuir para o desenvolvimento econômico e social da comunidade, um 

meio ambiente saudável e uma sociedade estável” (INSTITUTO ETHOS, 2010, p. 78). Ou 

seja, o empreendimento precisa operar em prol da própria sobrevivência, em benefício 

próprio, pelo lucro, mas também deve permitir que a sociedade se beneficie da sua existência. 

Isto pode ser exemplificado pelo fato de que, enquanto empresa privada ou 

equipamento da administração pública, as necrópoles têm um papel importante na economia 

local, na medida em que geram empregos e, consequentemente, renda, aumentando o poder de 

compra dos seus empregados, além de que se constituem um novo serviço na localidade, 

diversificando o cenário do setor comercial e de serviços local. 

 

2.3.3.4 Funções urbanas 

 

Para além das funções ambientais, socioculturais e econômicas, os cemitérios 

enquanto empreendimentos urbanos são essenciais ao planejamento e à estruturação de uma 
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cidade (OLIVEIRA, 2014, p. 1; ROCHA, 2014, p. 11) e influenciam, portanto, na dinâmica 

delas. 

 

2.3.3.4.1  Atrator de urbanização 

  

Sabe-se, entretanto, que a relação entre os cemitérios e o espaço urbano sempre 

foi dialética. Eles já foram tanto repelidos quanto se tornaram atratores da urbanização em 

diferentes épocas da história (ROSA, 2003, p. 12). No séc. XVIII e XIX, por exemplo, 

ocorreu a expulsão das necrópoles do seio urbano por princípios higienistas. No Brasil, este 

último afastamento dos cemitérios dos centros urbanos, que permanece até os dias atuais, fez 

com que estes fossem implantados em áreas mais distantes do perímetro urbano em locais de 

baixo desenvolvimento socioeconômico, em terrenos de baixo valor imobiliário, com fácil 

acesso e alguma infraestrutura já instalada e cujas condições são vulneráveis à contaminação 

(NECKEL et al., 2017,  p. 219). 

Este processo de segregação das necrópoles, segundo Rosa (2003 p. 98), resultou, 

na verdade, no efeito contrário, no qual os cemitérios têm exercido o papel de indutores de 

urbanização, visto que as cidades têm crescido de forma rápida e contínua – por causa do 

aumento populacional – em direção às áreas onde as necrópoles são implantadas. Os 

cemitérios, então, têm sido aglutinados ao tecido urbano. Isto se dá porque a infraestrutura 

construída para a instalação das necrópoles nas periferias das cidades, sobretudo as vias 

regionais de acesso, tornou-se um facilitador da formação deste vetor de crescimento urbano. 

A implantação dessa infraestrutura viária, por parte do poder público, era necessária para o 

deslocamento dos féretros e dos cortejos fúnebres, ou seja, para que a população pudesse 

chegar a estes locais sem grandes dificuldades (NECKEL et al., 2017,  p. 217; p. 219; ROSA, 

2003, p. 29; p. 38-40). 

Vê-se nitidamente, portanto, uma relação paradoxal de expulsão e atração entre as 

metrópoles e as necrópoles. Ou seja, na medida em que estes empreendimentos urbanos são, 

normalmente, instalados nas franjas da cidade, para escapar de alguns inconvenientes da 

implantação nos centros urbanos, como os altos custos dos terrenos e do preconceito por parte 

dos habitantes, simultaneamente, se observa que a cidade vai se aproximando e englobando-

os (ROSA, 2003, p. 12). 

Também se pode citar o fato de que os terrenos adjacentes às necrópoles, cuja 

concepção vegetal prevalece sobre a construída, têm sido defendidos, pelos promotores 

imobiliários, como lugares propícios para se instalar condomínios fechados. Visto se tratarem 
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de locais silenciosos, com um ar mais puro, isolados, com uma segurança reforçada, torna-se 

uma vantagem morar nestes conjuntos residenciais vizinhos aos cemitérios. Deve-se 

acrescentar a isso o caráter de perenidade destas vantagens, devido à “inércia urbanística” de 

terrenos que abrigam necrópoles (REZENDE, 2006, p. 134-135; OLIVEIRA, 2014, p. 4). 

Além de atratores da urbanização, os cemitérios, muitas vezes, exercem outro 

papel no cenário urbano. 

 

2.3.3.4.2 Lazer 

 

Estudos como o de Rocha (2014) e Rezende (2000) mostram que os cemitérios 

vão muito além do uso lúgubre de local de despedida e memória de um ente querido. Segundo 

afirmam Campos (2007, p. 41-42) e Rezende (2006, p. 163-165), a excessiva densificação, a 

impermeabilização dos espaços urbanos, a redução cada vez mais acentuada dos espaços 

públicos para a prática de atividades físicas, aliadas, provavelmente, a uma mudança de 

atitude perante a morte
22

, tem tornado estes locais espaços de convívio social e lazer urbano 

das populações que vivem e frequentam os arredores das necrópoles. Isto ocorre, sobretudo, 

em cemitérios que privilegiam a concepção vegetal, pois esta encoraja esses usos, já que 

dissimula a presença da morte (ROCHA et al., 2017, p. 202). Entretanto, os cemitérios 

verticais também podem ser usados como espaços de lazer (BIAL..., 2017). 

As pessoas vão aos cemitérios para se exercitar, brincar, descansar na hora do 

almoço, aprender a dirigir, ler, trabalhar e até mesmo praticar atividades ilícitas e consumir 

entorpecentes (CAMPOS, 2007, p. 42; DAMIANI, 2000, p. 13-14; REZENDE, 2000, p. 116; 

ROCHA 2014, p. 157; SOARES et al., 2009, p. 1; p. 4; p. 8). 

As necrópoles, em determinadas zonas urbanas, se configuram como as únicas 

áreas remanescentes para a prática destas atividades. Ou seja, não se trata de uma escolha por 

parte dos usuários em frequentar estes locais para usufruir de seu tempo de lazer, mas é 

certamente uma imposição devido ao urbanismo capitalista voraz que tem o objetivo de 

densificar para lucrar (REZENDE, 2006, p. 163-165). 

Entretanto, em certas localidades, os cemitérios não exercem esta função, pois 

para algumas religiões, as necrópoles são lugares sagrados onde nenhuma outra atividade, 

além da disposição final e culto aos mortos, é permitida. Os judeus, por exemplo, não 
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permitem que um terreno de cemitério sirva para outros usos, como local de lazer, comer, 

beber, atalho ou pasto para animais (CEMETERY, 2008c; LAMM, 1993-2017c). 

 

2.3.4 Sub-sistemas 

 

Tendo explicitado as principais funções de uma necrópole, é necessário, agora, 

entender seus sub-sistemas. Segundo Bossel (1999, p. 18) os sub-sistemas devem ser vitais 

para a existência e desenvolvimento do sistema total. Ao se pensar em cemitérios, de acordo 

com a teoria deste pesquisador, pode-se perceber que eles são um tipo de sistema, com dois 

propósitos básicos bastante específicos – que são o de funcionar como espaços de culto e 

memória e dispor dos restos mortais da localidade para a qual foram concebidos. Portanto, 

pode-se estabelecer que as necrópoles são compostas de um conjunto elementar de três sub-

sistemas, facilmente identificáveis, que estão estruturados entre si, desempenhando, cada um, 

uma função específica e se auxiliando mutuamente no cumprimento dos propósitos básicos 

deste equipamento. São eles: a Edificação; as técnicas/formas de disposição final dos restos 

mortais, que no presente trabalho será abreviada para DRM e o sub-sistema de Gestão. 

Resumidamente, pode-se dizer que o ambiente construído tem a função de abrigar 

este espaço de culto, a DRM e o espaço de funcionamento da gestão do empreendimento. A 

DRM, por sua vez, é o que atribui a particularidade a este ambiente construído, o que 

desempenha o papel de dar uma destinação higiênica aos restos mortais da localidade e é a 

atividade que dá sentido à gestão. Já esta última é o que faz com que o empreendimento, que 

engloba uma edificação e um local para a disposição de restos mortais, se torne viável. 

Iniciar-se-á a descrição dos sub-sistemas pela edificação, por ser aquele que 

engloba os demais e dá forma ao sistema “Necrópole”. 

 

2.3.4.1 Ambiente construído 

 

Necrópoles são, primeiramente, ambientes edificados que se compõem, 

geralmente, de portaria, recepção, sanitários, vias internas, administração, vestiários, 

refeitório, velórios, fábrica de blocos, zeladoria, lanchonete, floricultura, capela, garagem, 

almoxarifado/depósito, área de sepultamento/tumulação, sala do forno crematório, salas 

mortuárias, depósito de gás, columbário e ossuário (vide GLOSSÁRIO, p. 170) (AMBIENTA 

URBANISMO E MEIO AMBIENTE LTDA, 2015, p. 62; REIS SOBRINHO, 2002, p. 6; 

SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, [200-?]a,  p. 
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2; p. 4; SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, 

[200-?]b,  p. 4). Grosso modo, então, os cemitérios são edificações. E pode-se considerar, 

então, que este é o primeiro sub-sistema que compõe este equipamento. 

 

2.3.4.2 Formas de disposição final dos restos mortais 

 

A particularidade destes locais, se comparados com os demais produtos da 

construção civil, é justamente o equipamento ou área da edificação usados para transformar 

ou guardar os corpos humanos. O segundo sub-sistema, portanto, se caracteriza, por exemplo, 

pela construção de lóculos ou pela escavação de covas, no caso dos processos de tumulação e 

inumação, e de outros equipamentos que processam os restos mortais, como na cremação. 

Sabe-se que existem diferentes formas ainda pouco tradicionais ou consolidadas de se dispor 

dos restos mortais como a aquamação (vide GLOSSÁRIO, p. 159), a criogenia (vide 

GLOSSÁRIO, p. 163), a compostagem (vide GLOSSÁRIO, p. 162), o enterro celestial (vide 

GLOSSÁRIO, p. 165), o enterro espacial (vide GLOSSÁRIO, p. 166), a imersão (vide 

GLOSSÁRIO, p. 167), a liofilização (vide GLOSSÁRIO, p. 168), a resomação (vide 

GLOSSÁRIO, p. 172), os recifes artificiais (vide GLOSSÁRIO, p. 171), a transformação em 

diamantes (vide GLOSSÁRIO, p. 173), entre outras. Porém, no presente estudo, serão 

consideradas apenas as formas mais usuais: o enterro e a cremação. 

O sub-sistema das técnicas de disposição final dos restos mortais, além do 

equipamento ou da área edificada convertida para tal finalidade, ainda é composto de outros 

dois produtos de sistemas: o corpo e o invólucro deste. 

O cadáver, antes de chegar às necrópoles, passa por dois processos. Ele é 

submetido às técnicas de tanatopraxia (vide GLOSSÁRIO, p. 173) e é colocado em um 

recipiente para transporte. Quanto ao processo de tanatopraxia, o grande problema é o fato de 

se faz uso de produtos, muitas vezes, tóxicos ao meio ambiente. Dentre estas substâncias 

pode-se citar o formaldeído, o metanol (BERDOLDI et al., 2014, p. 37) – usados na maioria 

das vezes em quantidade excessiva, pois em muitos locais este procedimento não é 

normatizado, enrijecedores e cosméticos  (SILVA, 2000, p. 45; SILVA; MALAGUTTI 

FILHO, 2008, p. 29) para impedir ou mascarar a decomposição. Outra desvantagem são os 

altos custos envolvidos, como no caso da mumificação (vide GLOSSÁRIO, p. 169). Além 

disto, durante a realização destes procedimentos, o descarte de fluidos corporais, deve ser 

feito de forma cuidadosa, prevendo o tratamento e a purificação parcial antes da sua liberação 

na rede de esgotamento sanitário (GIMENEZ; TATSUI, 2013, p. 20). 
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Já os invólucros são constituídos pelas urnas funerárias/caixões, mortalhas e urnas 

cinerárias
23

 que são confeccionados, tradicionalmente, com materiais não renováveis, tóxicos, 

que contaminam o meio, mas que, entretanto, podem ser feitos com materiais biodegradáveis 

de modo a causar menos impacto no ambiente. Entretanto, é importante salientar que o uso de 

invólucro e as técnicas de conservação do corpo não serão abordados por serem incorporados 

aos corpos, na grande maioria das vezes, fora das dependências dos cemitérios, pelas 

funerárias. 

 

2.3.4.2.1 Inumação e Tumulação 

 

 A primeira forma de disposição final dos restos mortais que se pode citar é o 

enterro dos corpos, que pode ser feito de modo subterrâneo em covas abertas na terra sem 

revestimento, chamadas de sepulturas. Esta modalidade é conhecida como inumação ou 

sepultamento. Já o enterro em carneiros, também conhecidos como gavetas ou lóculos – sejam 

eles subterrâneos ou elevados em relação ao nível do terreno – é chamado de tumulação. 

 

2.3.4.2.2  Cremação 

 

A outra técnica de disposição, a ser tratada no presente estudo, é um processo 

bastante controverso, pois, tecnicamente, a cremação impede autópsias em caso de mortes 

suspeitas, e, culturalmente, existem algumas crenças que não aceitam o processo. Esta técnica 

consiste em incinerar os corpos em fornos, durante cerca de uma a duas horas – dependendo 

da potência do equipamento e do tamanho do cadáver – a uma temperatura entre 300°C e 

1000°C. Antes da cremação o corpo permanece em uma câmara fria por 24 horas (ANJOS, 

2016; GIMENEZ; TATSUI, 2013, p. 24-25). 

Os fornos possuem dois compartimentos. O primeiro para a incineração do 

material sólido, ou seja, do corpo e da urna funerária. Já o segundo serve para incinerar os 

gases que não foram eliminados na primeira etapa, reduzir as emissões de material particulado 
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 Os recipientes onde são armazenadas as cinzas dos falecidos podem tomar as mais diversas formas. As urnas 
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DOSS, 2017c; GREEN, 2013; GRIGSBY, 2010; ROMANZOTI, 2011; THE 14..., 2015). 
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(vide GLOSSÁRIO, p. 169), de compostos orgânicos voláteis (COV’s) (vide GLOSSÁRIO, 

p. 162) e de poluentes orgânicos persistentes (POP’s) (vide GLOSSÁRIO, p. 171). As peças 

do caixão, que não são feitas de madeira, como o visor, as alças, os ornamentos e marca-

passos e próteses presente no cadáver são retirados antes da cremação (ECOBR- 

ENGENHARIA AMBIENTAL, 2009, p. 45; EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY, 

2016, p. 3). 

Os fornos podem ser movidos: à gás liquefeito de petróleo (GLP); à gás natural 

(GN), que queima mais facilmente do que primeiro e, portanto, eleva temperatura em menos 

tempo, além de gerar gases menos poluentes e que se dispersam mais facilmente no ar; à 

eletricidade; à diesel e outros derivados de petróleo. Os gases saem da chaminé a uma 

temperatura bem elevada e não devem possuir cor ou odor. O consumo de energia elétrica 

destes equipamentos depende da potência dos fornos e das horas de funcionamento mensais 

(ANJOS, 2016; AUSTRÁLIA, 2011, p. 6; BALAGO, 2014; BROCK, 2007, p. 71; ECOBR - 

ENGENHARIA AMBIENTAL, 2009, p. 38; p. 43; EUROPEAN ENVIRONMENT 

AGENCY, 2016, p. 3). 

Após a queima, os materiais que não foram incinerados são separados visualmente 

ou por magnetismo (EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY, 2016, p. 4). Os restos de 

ossos calcinados são, então, triturados no cremulador (vide GLOSSÁRIO, p. 163) 

(GIMENEZ; TATSUI, 2013, p. 24-25) e as cinzas são depositadas em uma urna ou dispersas 

na natureza. Os ossos e restos mortais exumados também podem ser incinerados mesmo 

algum tempo depois do enterro, caso a família deseje (CREMAÇÃO..., 2014). 

Esta técnica tem se tornado cada vez mais popular porque possui menores custos 

(LEWGOY, 2016; WESTIN, 2013; SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E 

PEQUENAS EMPRESAS, [200-?]a, p. 1), necessita de menos área para armazenar o produto 

do processo final (HARIYONO, 2015, p. 209), além de que alguns estudiosos a consideram 

como menos poluente do que o enterro tradicional (BERDOLDI et al, 2014, p. 47; COSTA, 

CUSTÓDIO, 2014, p. 230). 

 

2.3.4.3 Gestão 

 

Além do sub-sistema das DRM, é importante lembrar que os cemitérios também 

não deixam de ser empresas, públicas ou privadas, e que têm como uns dos principais 

propósitos o retorno financeiro para o setor público ou para o empreendedor. Ou seja, eles são 

geridos por uma entidade para oferecer determinados serviços funerários aos clientes e gerar 
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capital para se manterem. A administração dos cemitérios pode ser feita pela prefeitura 

municipal da localidade, ou por “entidades de caráter assistencial ou filantrópico”, como as 

religiosas, (PIRES; GARCIAS, 2008, p. 3) ou mesmo por empresários. A gestão, portanto, 

seria o terceiro sub-sistema elementar que constitui uma necrópole. 

 

2.3.5 Fronteira 

 

Enquanto sistemas as necrópoles devem ter uma fronteira que, no caso, pode ser 

definida primariamente como sendo a área construída do empreendimento. Estabelecido este 

limite entre o cemitério e seu meio, é possível, então, definir o que são as entradas do meio 

onde este empreendimento está localizado e as saídas deste sistema para este ambiente. 

 

2.3.6 Inputs 

 

Os inputs, contudo, não podem ser caracterizados em detalhes nesta pesquisa, 

porque não se foi feito um estudo detalhado sobre o ambiente onde os cemitérios estão 

inseridos. Tal análise não faria sentido, visto que as condições desses meios, apesar de serem 

quase sempre urbanos, podem variar, e muito, devido à unicidade de suas características e das 

limitações e exigências que impõem aos empreendimentos neles implantados. 

 

2.3.7 Outputs 

 

A interação entre a necrópole, o ambiente onde ela se localiza e as dinâmicas 

próprias deste empreendimento produzem os outputs, ou seja, o comportamento deste no meio 

que é considerado, no presente estudo, como os impactos que os cemitérios causam no meio 

em que estão inseridos. 

Enquanto causadoras de impactos relevantes é preciso conhecer quais são os 

aspectos ambientais relativos às atividades das necrópoles e quais as respectivas 

consequências que estas atividades causam nas respectivas esferas – biofísica e antrópica – 

modificadas por elas.  

É fundamental ressaltar que o conceito de aspecto por vezes se confunde com o de 

impacto ou atividade em várias publicações sobre o assunto, pois ambos podem ser 

caracterizados como algo inerente ao empreendimento. Ou seja, por vezes, um processo pode 

ser classificado como impacto, por outra, como aspecto ou até como atividade, como no caso 
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do desmatamento. Visto ser um conceito subjetivo, ele varia de acordo com a interpretação de 

cada autor, fazendo com que exista, portanto, uma ambiguidade nas publicações científicas. 

Esta ambiguidade se reflete, obviamente, no desenvolvimento deste trabalho. Alguns itens 

aqui considerados e descritos pela autora do trabalho como impactos podem ser interpretados, 

por alguns leitores, como um aspecto ambiental ou mesmo por atividades inerentes ao 

empreendimento, por outros. 

Por pertencerem à esfera artificial do meio antrópico e estarem localizados em 

uma área onde alguma alteração foi feita no meio natural para viabilizar a sua implantação 

(MACHADO, 2006, p. 128), ou seja, estão inseridos em um espaço geográfico (vide 

GLOSSÁRIO, p. 166), podemos afirmar que os cemitérios causam impactos importantes 

tanto no âmbito antrópico quanto no biofísico, conforme a classificação de Sanchéz, que 

divide o meio nestas duas categorias básicas (SANCHÉZ, 2013, p. 20). 

Dentro destes dois meios pode-se destacar os impactos cemiteriais em outros 

submeios específicos, no caso do meio antrópico, como nas dimensões sociocultural, 

econômica e urbana. A partir disto, foram criados critérios/fatores ambientais, que agrupam 

impactos semelhantes e que denominam as seções quaternárias e quinárias. Dentro dos 

tópicos de cada critério, se encontram descritos os enunciados dos impactos, em negrito, e as 

atividades e processos ambientais que os desencadeiam. 

 

2.3.8 Impactos no meio biofísico 

 

Os impactos descritos no presente tópico são todos aqueles que vão afetar os 

elementos físicos, como o solo, as águas e a atmosfera, quanto os bióticos, no caso, 

considerados como aqueles que atingem os indivíduos componentes da fauna e flora. 

 

2.3.8.1 Qualidade do ar 

 

O primeiro impacto físico que se pode destacar é a poluição atmosférica oriunda 

das necrópoles. Esta é causada pela emissão material particulado, metais pesados (vide 

GLOSSÁRIO, p. 169), de gases estufa e tóxicos – sendo que alguns podem ser malcheirosos, 

ocasionando o surgimento de um odor nauseabundo (vide GLOSSÁRIO, p. 170) no local 

(LELI et al., 2012, p. 50; PACHECO, 2012, p. 90). Alguns destes gases são produzidos na 

decomposição, como a amônia (NH3), o gás sulfídrico (H2S), o hidrogênio (H2), o dióxido de 

carbono (CO2), o metano (CH4) e a fosfina (PH3) (BERDOLDI et al., 2014, p. 28; p. 36; 
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GIMENEZ; TATSUI, 2013, p. 47; LELI et al., 2012, p. 50; SILVA; MALAGUTTI FILHO, 

2008, p. 29-30). 

O vazamento destes gases é um impacto negativo que tem início na operação do 

empreendimento, quando se iniciam os enterros e permanece até mesmo durante e após a 

desativação do cemitério, se os corpos não tiverem sido transferidos para outra necrópole e 

ainda houver restos mortais passando pelos processos de decomposição. 

A cremação também contribui com a poluição atmosférica, durante a operação do 

empreendimento (ANEXO B). Entretanto, esta é pouco significativa se comparada a outras 

atividades, exceto no que concerne às emissões de metais pesados, principalmente o mercúrio 

– por conta das obturações dentárias – e de gases de efeito estufa, como o CO2, e dioxinas no 

ar (IZIDRO, 2012; PACHECO, 2012, p. 104).  

De acordo com a Agência Ambiental Europeia (2006, p. 3; p. 9), as principais 

substâncias emitidas em cremações humanas, são os óxidos de nitrogênio (NOX), o monóxido 

de carbono (CO), o dióxido de enxofre (SO2), material particulado, compostos orgânicos 

voláteis não metanados (COVNM), poluentes orgânicos persistentes (POP’s) – oriundos da 

queima incompleta do corpo, da sua vestimenta e invólucro, e mercúrio – oriundo das 

próteses dentárias dos cadáveres – e outros metais pesados, presentes nos adornos e peças das 

urnas funerárias (ANEXO B) o duto da chaminé, a temperatura neste e outros dispositivos de 

controle inseridos no processo (EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY, 2016, p. 5-6). 

Além dos gases provenientes da decomposição dos corpos e da cremação, os 

veículos e máquinas que se deslocam até e dentro da necrópole, durante a fase de construção 

(tratores, escavadeiras, caminhões, entre outros) operação e demolição são responsáveis por 

emitir na atmosfera óxidos de carbono, de nitrogênio e enxofre, além de álcoois, aldeídos, 

ácidos orgânicos, hidrocarbonetos e material particulado, pela queima de combustíveis 

fósseis. Também há emissão de poeira, pelo carregamento, armazenamento e manuseio de 

materiais, pelo tráfego de veículos em vias não pavimentadas (AMBIENTA URBANISMO E 

MEIO AMBIENTE LTDA, 2015, p. 105; ECOBR - ENGENHARIA AMBIENTAL, 2009, p. 

300; p. 302) e pela própria demolição de estrutura pré-existente, durante a implantação, ou da 

edificação na desativação do empreendimento. Estes impactos são de natureza negativa. 

Porém, ao mesmo tempo, uma necrópole cuja área vegetada é expressiva, auxilia 

na redução da poluição atmosférica (SOARES et al., 2009, p. 8), pela utilização do CO2 na 

fotossíntese. Esta interferência no meio ambiente, por sua vez, se caracteriza por ser um 

impacto positivo, que se inicia no momento em que a vegetação é inserida no terreno – 
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durante a fase de implantação, e pode perdurar durante o período no qual o empreendimento 

está desativado, se a supressão do paisagismo não for feita. 

 

2.3.8.2 Ação no solo 

 

De acordo com Pacheco (2012, p. 88-90) e Gimenez e Tatsui (2013, p. 57), os 

cemitérios, que utilizam do enterro como forma de disposição final dos restos mortais, causam 

grandes impactos no meio físico, durante seu funcionamento, que podem ser de dois tipos: 

primário, que se dá pela contaminação biológica, química e física das águas, e secundário, 

devido à existência de odores putrefatos na atmosfera. Isto ocorre quando os túmulos e 

sepulturas não são confeccionados da forma correta, propiciando, respectivamente, o 

vazamento de necrochorume, a consequente poluição do solo e das águas subterrâneas e o 

escape de gases da decomposição, que provoca mau cheiro e atrai insetos (CAMPOS, 2007, p. 

16-17; p. 33). 

Um cadáver gera cerca de 0,5 litros de necrochorume para cada quilograma, sendo 

que a quantidade de putrilagem produzida por dia, durante a decomposição, é de, 

aproximadamente, 167 ml (MARCOMINI, 2012, p. 69; PACHECO, 2012, p. 133). Esta 

substância deve ficar contida na urna funerária e no lóculo, caso contrário, pode ocorrer a 

contaminação das águas e do solo. Se o necrochorume vaza do caixão e do carneiro, ele tende 

a se infiltrar e percolar verticalmente no solo. Entretanto, pelo fato da putrilagem ser viscosa, 

ela não é capaz de penetrar espontaneamente na terra ou no concreto. Por isso os processos de 

infiltração e percolação deste líquido só são possíveis graças à ação das águas da precipitação, 

da rega ou mesmo da lavagem de um túmulo. Caso o jazigo onde foi feito o enterro for uma 

sepultura ou um carneiro mal vedado, poroso ou trincado, a passagem de água pelo local onde 

está o corpo, faz com que o necrochorume seja lavado e transportado para as camadas 

inferiores da terra (AMBIENTA URBANISMO E MEIO AMBIENTE LTDA, 2015, p. 63; 

SILVA; MALAGUTTI FILHO, 2009, p. 29). Caso a tumulação seja estanque, bem edificada 

e não possua trincas, o necrochorume fica confinado no jazigo (PACHECO, 2000, p. 58). 

A contaminação do solo e das águas subterrâneas pelo armazenamento incorreto 

de resíduos também pode ocorrer, principalmente, no caso das vestimentas e dos restos dos 

caixões que são, geralmente, acondicionados a céu aberto em alguma área do cemitério após a 

exumação (vide GLOSSÁRIO, p. 167) (KEMERICH et al. 2014, p. 3782), o que faz com que, 

em razão das chuvas, as substâncias tóxicas presentes neles infiltrem no solo (AMBIENTA 

URBANISMO E MEIO AMBIENTE LTDA, 2015, p. 201). 
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Ocorrido o vazamento e/ou a diluição e lixiviação (vide GLOSSÁRIO, p. 168) de 

substâncias e microrganismos presentes em resíduos acondicionados de forma indevida, pela 

ação das águas, se dá a contaminação do solo, pois este funciona como filtro devido às 

diferentes granulometrias e composições de suas camadas, retendo as partículas, íons e 

microrganismos da putrilagem (PACHECO, 2012, p. 135). É preciso mencionar, portanto, que 

os elementos que poluem a água e o solo são os mesmos, mas estes serão tratados no tópico a 

seguir, pelo fato da contaminação das águas ser mais relevante, pois pode afetar indiretamente 

o meio antrópico. 

É importante ressaltar também que a contaminação do solo não implica, 

necessariamente, na contaminação das águas subterrâneas, porque, com o passar do tempo, a 

putrilagem tende a se polimerizar, sobretudo se estiver na presença de oxigênio – na 

superfície ou na camada insaturada do solo. Neste processo, o necrochorume perde água com 

rapidez, aumentando sua viscosidade e densidade em um curto período de tempo, 

transformando-se em um pó mineral inerte e esbranquiçado. Assim, em função das condições 

do solo, este líquido não chega a atingir o lençol freático, ficando o pó retido na camada 

insaturada (SILVA, 2000, p. 44). 

Por conta da contaminação do solo, Brock (2007, p. 23) estabelece que a 

desativação de um cemitério só deve ocorrer por motivos de higiene ou decisões do poder 

público, e que durante os 10 anos que se seguem ao encerramento das atividades cemiteriais, 

o terreno deve ficar inutilizado sem receber novos corpos. Além disto, de acordo com esta 

mesma autora, recomenda-se que durante um período de 20 anos não destine o solo para nada, 

nem cultivo, nem construção de edificações. Ou seja, apesar de serem impactos que se iniciam 

na fase de operação e cessam na desativação, quando é feita a exumação dos corpos, a 

contaminação do solo e das águas pode perdurar, inclusive, até o fechamento do 

empreendimento, se houver resíduos contaminados no terreno e se os corpos não tiverem sido 

transferidos para outra necrópole, no caso de cemitérios abandonados. 

Há também outro impacto negativo de contaminação do solo por resíduos do 

esgotamento sanitário, na fase de implantação, caso o sistema de esgotamento seja por fossa. 

 

2.3.8.3 Qualidade das águas 

 

A contaminação das águas se dá quando a pluma de contaminação, oriunda do 

vazamento do necrochorume, desce verticalmente, pela ação da gravidade, na zona não 

saturada do solo, até atingir o nível freático (FIGURA 13). Deste ponto em diante, o 
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necrochorume segue o fluxo das águas subterrâneas. Dependendo da profundidade do nível do 

aquífero livre (vide GLOSSÁRIO, p. 160) e das características do solo, os contaminantes 

podem ou não ser eliminados. No caso de necrópoles onde a inumação é feita diretamente no 

solo, sem a proteção de um carneiro, a contaminação do solo é facilitada devido à falta de 

obstáculos entre o líquido e o solo (GIMENEZ; TATSUI, 2013, p. 55; PACHECO, 2012, p. 

134; p. 135). A contaminação deste elemento físico pode ter consequências no meio 

antrópico, caso alguma população se utilize daquela água contaminada para consumo. 

 

Figura 13 – Risco de contaminação das águas subterrâneas de acordo com o local e a maneira 

de se enterrar 

 
Fonte: SILVA; MALAGUTTI FILHO, 2009. p. 29. 

 

Além das aminas biodegradáveis – cadaverina, putrescina e espermidina, que 

causam efeitos farmacológicos no ser humano, o necrochorume é uma solução que também 

contém vários seres nocivos ao homem, como fungos, vírus e bactérias que habitavam o 

organismo do falecido naturalmente ou por motivo de infecção. Dentre estes seres podemos 

citar as bactérias heterotróficas, proteolíticas e lipolíticas, como: a Escherichia coli, 

Enterobacter, Klebisiella, Citrobacter, Streptococcus faecalis – coliformes 

fecais/termotolerantes; colífagos (vide GLOSSÁRIO, p. 162) – vírus, Clostridim 

perfingers/welchii (sulfito redutores); Salmonella typhy e paratyphi, Shiguella, o vírus da 

hepatite A, entre outros. Além destes organismos, a putrilagem é composta de outras 

substâncias presentes no corpo humano como: íons Ca²+, provenientes da cal e dos ossos; 

matéria orgânica; íons de sulfatos; nitrato (NO3-), nitrito (NO2-) e amônia (NH3) ou 

nitrogênio amoniacal que indicam a presença de matéria orgânica em decomposição; fosfato; 

ortofosfato; cloreto; sódio; potássio e magnésio (BERDOLDI et al., 2014, p. 26; GIMENEZ; 
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TATSUI, 2013, p. 50-52; MARCOMINI, 2012, p. 68-69; PACHECO, 2000, p. 73-75; 

PACHECO, 2012, p. 133; p. 139; SILVA; MALAGUTTI FILHO, 2008, p. 30). 

A toxicidade do necrochorume também é devida a outros componentes químicos 

como os óxidos metálicos, alguns oriundos de metais, tais como alumínio, cromo, cádmio, 

chumbo, manganês, mercúrio, ferro, níquel, prata, zinco, titânio entre outros, que compõem os 

adereços das urnas mortuárias. Além disto, é comum o necrochorume conter resíduos 

hospitalares, tendo como exemplo, os medicamentos quimioterápicos, as substâncias 

utilizadas nos processos de preparação dos corpos, como o formaldeído e metanol 

empregados no embalsamamento (vide GLOSSÁRIO, p. 165) e na tanatopraxia e 

componentes dos vernizes sintéticos, das tintas, das alças metálicas e da composição de 

próteses do corpo. Pode-se citar, igualmente, a presença de radioatividade, que pode ser 

detectada em um raio de cerca de 200 metros do local de sepultamento de indivíduos contento 

algum aparelho ou tratado em vida com alguma substância radioativa, como marca-passos 

cardíacos e resíduos de radioterapia (BERDOLDI et al., 2014, p. 36; KLEIN, 2010, p. 29; 

GIMENEZ; TATSUI, 2013, p. 52; PACHECO, 2012, p. 134; SILVA, 2000, p. 45; SILVA; 

MALAGUTTI FILHO, 2008, p. 29). 

É fundamental mencionar que no enterro não se tem a intenção de impedir o 

processo de decomposição natural e, consequentemente, a produção de putrilagem. Por isso, 

existem algumas técnicas usadas para minimizar os impactos decorrentes desta forma de 

disposição final dos restos mortais. O mercado conta, atualmente, com alguns produtos, 

técnicas e processos que neutralizam o necrochorume, o eliminam, o transformam em 

produtos menos nocivos ou o contém dentro de uma embalagem estanque e mais ecológica. 

Pode-se citar como exemplos destes artifícios: os invólucros e mortalhas biodegradáveis (vide 

GLOSSÁRIO, p. 168 e p. 169) – que são alternativas mais ecológicas aos caixões tradicionais 

que se utilizam de madeira importada, vernizes e pinturas com metais pesados (IZIDRO, 

2012; PACHECO, 2012, p. 134); as pastilhas com composto bacteriológico enzimático (vide 

GLOSSÁRIO, p. 170); as mantas absorventes (vide GLOSSÁRIO, p. 169) e a decomposição 

aeróbica assistida em baixa pressão (vide GLOSSÁRIO, p. 164). Existe também o chamado 

enterro verde ou natural (vide GLOSSÁRIO, p. 166) que é uma forma de se dispor dos mortos 

com o mínimo de impacto ambiental possível (GREEN BURIAL COUNCIL, 2015). 

Conforme afirmado anteriormente, a poluição das águas também se dá pela 

disposição inadequada de resíduos da exumação. Estes dois impactos ocorrem enquanto 

houver resíduos dispostos de maneira incorreta ou ocorrer o processo de decomposição, por 

conta da não transferência dos restos mortais para outro cemitério, na desativação, ou ainda se 
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houver resíduos de putrilagem ou restos de despojos humanos no solo. Ou seja, estes impactos 

podem causar efeitos desde a operação até após o fechamento do empreendimento. 

Assim como para o solo, há também o impacto negativo de contaminação das 

águas subterrâneas e superficiais por resíduos do esgotamento sanitário, na fase de 

implantação, caso o sistema de esgotamento do canteiro de obras se dê por fossa, ou na fase 

de operação caso o esgoto sanitário seja lançado diretamente em algum corpo d’água se 

nenhum tratamento prévio. 

 

2.3.8.4 Vazão e nível dos corpos d’água 

 

Outro impacto físico nas águas está relacionado à impermeabilização do solo para 

a construção das edificações e pavimentação necessárias ao funcionamento de uma necrópole. 

Isto gera diminuição da taxa de infiltração que acaba por rebaixar o nível freático. Além 

disto, com a diminuição da infiltração ocorre o aumento do escoamento superficial que 

provoca um carreamento de partículas mais intenso até os corpos d’água. Este processo é 

agravado pelas movimentações de terra feitas de maneira inadequada, como por exemplo, sem 

contenção, sem proteção dos volumes movimentados, ou realizada em períodos chuvosos 

(GEROLLA, 2011). Isto provoca erosões que geram, por sua vez, o assoreamento e, 

consequentemente, a diminuição da vazão de corpos d’água superficiais próximos ou 

dentro dos limites da necrópole (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E 

AGRONOMIA DO PARANÁ, [201?]; PENA, 2018c). 

Estes impactos permanecem até que a demolição das partes impermeabilizadas 

seja feita, no caso da desativação do empreendimento, ou pode prolongar-se durante a fase de 

fechamento, caso esta demolição não ocorra. 

Há também o processo inverso. O aumento do nível freático pode se dar caso 

seja necessária a demolição de uma estrutura pré-existente para a construção do cemitério, se 

este seguir o modelo parque, por exemplo. Assim pela permeabilização do solo, provoca-se 

um impacto positivo que ocorre durante a implantação do empreendimento. 
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2.3.8.5 Nível sonoro 

 

Uma necrópole, por ser um ambiente de recolhimento que, muitas vezes, por 

possuir uma extensão e arborização expressivas
24

, graças aos fenômenos de isolamento e 

absorção acústicas (AZKORRA et al., 2015, p. 47) possibilita a diminuição da poluição 

sonora no interior de seu espaço (SOARES et al., 2009, p. 8). Rocha (2014, p. 158), por 

exemplo, apontou em sua pesquisa que muitas pessoas frequentavam o cemitério estudado 

para fugir de locais barulhentos da cidade, para praticar seus exercícios físicos semanais. 

Trata-se então de um impacto positivo, que persiste enquanto existir arborização no terreno, 

ou seja, até o fechamento do empreendimento, se a remoção do paisagismo não for realizada. 

Contrariamente, o tráfego de veículos, o funcionamento de equipamentos e 

máquinas no interior do cemitério, como os de jardinagem, como o forno crematório, aqueles 

necessários à construção e demolição, e os próprios barulhos oriundos da derrubada da 

estrutura do empreendimento ou pré-existente nas fases, respectivamente, de desativação e 

implantação, podem se configurar como poluição sonora. Esta emissão de ruídos perturba a 

vizinhança (AMBIENTA URBANISMO E MEIO AMBIENTE LTDA, 2015, p. 107; 

ECOBR - ENGENHARIA AMBIENTAL, 2009, p. 301; p. 321; p. 324), os próprios 

frequentadores e trabalhadores do local. 

 

2.3.8.6 Recursos naturais 

 

Outro impacto físico importante está ligado ao consumo de materiais e recursos 

importados, não recicláveis ou não reutilizáveis. Isto é algo negativo para o meio, pois 

contribui para o esgotamento de recursos naturais. 

O consumo de materiais, embalagens, energia elétrica, insumos e combustíveis se 

dá principalmente nas fases de: implantação, com a compra de materiais de construção, 

consumo de água, energia, uso dos sanitários no canteiro de obras, abastecimento e 

manutenção dos veículos e equipamentos usados nas obras; operação do empreendimento, 

pela iluminação, aquisição de materiais de escritório, de peças para manutenção, pelo uso de 

água para consumo, higiene e limpeza, pelo consumo de embalagens de alimentos e 

                                                           
24

 Sabe-se, entretanto, que a vegetação deve ter uma massa de cerca de 30 metros de profundidade para que a 

atenuação sonora seja significativa (VIVEIROS, [201-?]). 

VIVEIROS, Elvira. Erros e mitos em acústica arquitetônica: isopor, caixa de ovos e afins. In: MIRANDA, 

José Garcia Vivas. FIS130 - Física para Arquitetura. Professor Garcia, [201-?]. Disponível em: 

<www.vivas.ufba.br/FIS130/Texto2Acustica.docx>. Acesso em: 22 ago. 2017. 
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recipientes na lanchonete e no refeitório, pela compra de produtos de limpeza, pelo consumo 

de combustíveis para os veículos do local, devido ao uso de equipamentos de proteção 

individual (EPI’s) durante a exumação e a inumação (AMBIENTA URBANISMO E MEIO 

AMBIENTE LTDA, 2015, p. 64-65), pela deposição de velas, vasos, flores para ornar os 

lóculos (GIMENEZ; TATSUI, 2013, p. 35-36), para a manutenção e limpeza dos jazigos, para 

o funcionamento do forno crematório, na jardinagem, e, por fim, desativação, dado à 

necessidade de se abastecer os veículos usados na demolição e o canteiro com água e energia. 

Um dos exemplos mais ilustrativos deste consumo insustentável dos recursos 

naturais nas necrópoles é a escolha de espécies para o paisagismo que necessitam de muito 

volume de água para a rega. Além disto, se podem citar as construções tumulares que são, 

geralmente, feitas com materiais não recicláveis (FLANDIN, 2015, p. 10; p. 35). Também há 

a utilização de forno crematório, que não seja energeticamente eficiente. 

Em último lugar, se pode mencionar o não aproveitamento de construção ou 

infraestrutura pré-existente. Isto culmina, respectivamente, com a demolição da construção 

antiga, com a edificação de uma nova, para abrigar as instalações do cemitério, e com a 

necessidade de criação e/ou aumento da capacidade da infraestrutura de transportes, de 

fornecimento de energia elétrica, de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem 

pluvial e do sistema de telecomunicações. 

 

2.3.8.7 Qualidade visual da paisagem 

 

O consumo não planejado acaba por gerar também uma quantidade excessiva de 

resíduos. Os resíduos de um cemitério podem ser produzidos durante as obras de implantação, 

durante o funcionamento do empreendimento e na desativação da atividade. 

Na implantação do empreendimento, além dos resíduos usuais que correspondem 

aos restos de embalagem, de alimentos e esgoto sanitário, tem-se uma produção de lixo 

causada pelas perdas de materiais de construção, por conta de erros de manuseio e 

armazenagem, como no caso de quebras em acidentes, de superprodução e de aquisição de 

produtos defeituosos (TORANZO, 2017). Nesta fase podemos citar também os resíduos 

orgânicos oriundos da limpeza do terreno pelo corte da vegetação e os volumes de terra 

excedentes das obras de terraplenagem. 

Durante a operação, os resíduos gerados variam conforme o número de 

frequentadores do local e são resíduos usuais de um empreendimento qualquer, como: esgoto 

sanitário; resíduos orgânicos de jardinagem; papéis e plásticos em geral, tonners e cartuchos 
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oriundo das atividades de escritório; lixo orgânico, garrafas PET e outras embalagens 

originados do uso do refeitório e da lanchonete; embalagens de produtos de limpeza, toalhas 

de papel e panos durante a higienização dos ambientes e das mãos; lixo eletrônico, pilhas e 

baterias, lâmpadas, metal, efluentes oleosos e com solventes, por conta da atividade de 

manutenção e EPI’s por causa da inumação, exumação e cremação. Há também, obviamente, 

os resíduos característicos da atividade cemiterial como as flores das coroas e dos ornamentos 

do funeral, vasos e flores de plástico que são colocados nos jazigos como decoração e os 

restos de exumação que compreendem os ossos humanos, os pedaços das urnas funerárias de 

madeira, tecidos, marca-passos, próteses dentárias, acessórios de vidro e metálicos da 

vestimenta e da urna – estes dois últimos também gerados no processo de cremação, e 

resíduos sólidos de construção, no caso de ampliação (ÁGUAS SOLOS ROCHAS - 

PROJETOS E SEGURANÇA AMBIENTAL LTDA, 2012, p. 73; AMBIENTA 

URBANISMO E MEIO AMBIENTE LTDA, 2015, p. 62; p. 64-67; p. 196; ECOBR - 

ENGENHARIA AMBIENTAL, 2009, p. 315). É interessante notar que no dia de Finados e 

em outras datas comemorativas, aumenta a quantidade de resíduos gerados, por conta das 

visitas e da homenagem aos falecidos (GIMENEZ; TATSUI, 2013, p. 36). 

E, finalmente, no momento da desativação, devido à demolição total ou parcial da 

estrutura física do empreendimento, haverá a produção de grande volume de entulho (ECOBR 

- ENGENHARIA AMBIENTAL, 2009, p. 322-323). 

A geração de resíduos pode impactar na qualidade visual da paisagem do 

empreendimento, se estes não forem corretamente armazenados, pois a presença de lixo e 

entulho espalhados no terreno da necrópole causa poluição visual no local (ECOBR - 

ENGENHARIA AMBIENTAL, 2009, p. 322; PACHECO, 2000, p. 33). 

O impacto visual tem outra causa além da exposição indevida de resíduos 

orgânicos e inorgânicos pelo terreno do cemitério, que é a ocorrência de erosão no local. Este 

fenômeno ocorre pelas alterações das condições geotécnicas, da estrutura do solo, do grau de 

compactação da terra e das dinâmicas do relevo, provocadas pela movimentação de terra das 

escavações, feita de forma incorreta: para as investigações geotécnicas preliminares na fase de 

planejamento; para a modificação do relevo – visando a implantação do equipamento – e para 

os enterros e exumações, durante a operação. Os processos erosivos, por sua vez, podem 

contribuir para o assoreamento de corpos d’água superficiais (AMBIENTA URBANISMO E 

MEIO AMBIENTE LTDA, 2015, p. 210; CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E 

AGRONOMIA DO PARANÁ, [201?]).  
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Os impactos supramencionados neste tópico são negativos e se iniciam com a 

implantação do empreendimento e podem perdurar até durante o fechamento caso não se dê 

uma destinação aos resíduos da demolição, na fase antecedente, ou não se contenham os 

processos erosivos, como ocorreu em Altamira do Paraná (SAUER, 2003). 

 

2.3.8.8 Conforto térmico 

 

Tendo abordado em sua maioria apenas impactos negativos, é preciso citar que 

cemitérios com intensa cobertura vegetal, localizados em áreas de urbanização densa, 

contribuem positivamente para a atenuação dos efeitos da ilha de calor no local em que 

estão implantados (SOARES et al., 2009, p. 8). Isto se dá graças aos efeitos do sombreamento 

e da evapotranspiração (SHAMS; GIACOMELI; SUCOMINE, 2009, p. 4-5) das espécies 

escolhidas para o paisagismo. 

Este impacto é extremamente benéfico para o meio onde o cemitério está 

implantado e se inicia com o plantio da vegetação na fase de implantação do empreendimento 

e pode permanecer durante todo o ciclo de vida do cemitério, caso não ocorra a supressão do 

paisagismo durante a demolição. 

 

2.3.8.9 Biodiversidade da fauna 

 

Quanto aos impactos bióticos é importante ressaltar que a instalação de um 

equipamento, como os cemitérios, interfere diretamente na biodiversidade (SOARES et al., 

2009, p. 1; p. 4; p. 8) de um meio natural ou artificial. 

Os cemitérios são locais que possuem grande potencial de proliferação dos 

mosquitos Aedes Aegypt e do Haemagogusi, que transmitem dengue e febre amarela e 

somente febre amarela, respectivamente. Isto acontece porque a água das regas se acumula e é 

armazenada nos vasos que ornam os jazigos, durante a manutenção dos túmulos. Nas 

necrópoles também é bastante comum o aparecimento de baratas e escorpiões, pois estes são 

habitantes de lugares escuros, úmidos e abrigados, como os carneiros (PALMA; SILVEIRA, 

2011, p. 269; PIRES; GARCIAS, 2008, p. 4). A presença massiva de moscas, formigas e 

ratos é sinal de que há vazamento de gases da decomposição, para a atmosfera, pois estes 

animais fazem parte da fauna necrófaga (vide GLOSSÁRIO, p. 167) e são atraídos pelo 

cheiro putrefato (CAMPOS, 2007, p. 126-127). O aparecimento destes animais, aliado à falta 

de um manejo de controle de pragas que respeite o meio ambiente, se torna ainda mais 
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alarmante porque alguns destes animais são vetores de doenças ou peçonhentos e trazem 

riscos ao ser humano. Trata-se, portanto, de um impacto negativo. 

 Da mesma forma, porém de maneira benéfica, os cemitérios podem atrair e se 

tornar hábitat de animais da fauna local, pois a implantação do paisagismo pode fornecer 

alimentação, abrigo e locais de reprodução, para estes seres, graças à composição da 

vegetação (ECOBR - ENGENHARIA AMBIENTAL, 2009, p. 240), conforme mostrado no 

estudo de Rocha (2014, p. 155) para o Cemitério da Paz, em Belo Horizonte. Este é um 

impacto positivo, pois ajuda na manutenção da biodiversidade local. 

Tanto o impacto positivo quanto o negativo se iniciam na fase de obras com a 

implantação do paisagismo e a construção dos jazigos e podem perdurar até o fechamento se a 

demolição dos jazigos e a atividade de remoção do paisagismo não acontecerem. 

 

2.3.8.10 Biodiversidade da flora 

 

Assim como para a fauna, a manutenção do equilíbrio ecológico da flora é algo 

positivo que depende da manutenção ou da recuperação da vegetação nativa que, por sua 

vez, pode ser feita pelo uso de espécies locais na concepção paisagística. 

Já o prejuízo à biodiversidade local devido ao dano à vegetação nativa é causado 

pela: 

a) introdução de espécies exóticas (ZANCHETTA, 2009); 

b) introdução involuntária de plantas invasoras pelos trabalhos de paisagismo e a 

consequente adaptação destas espécies ao local, durante o transcorrer de todo 

o ciclo de vida do empreendimento, resultando na reprodução destes 

indivíduos (ZANCHETTA, 2009); 

c) supressão de espécies nativas com o corte, para a limpeza do terreno, durante a 

implantação do cemitério, como ocorreu em São Paulo há alguns anos atrás 

(ZANCHETTA, 2009); 

d) por efeitos de borda (vide GLOSSÁRIO, p. 165), como consequência desta 

supressão, durante toda a existência do empreendimento; 

e) e a retirada de vegetação espontânea por produtos químicos tóxicos e técnicas 

invasivas, para a manutenção do paisagismo (FLANDIN, 2015, p. 7; p. 10), no 

período de operação do empreendimento. 

Portanto, no que concerne ao equilíbrio ecológico da flora, estes impactos são 

negativos e têm início na implantação do empreendimento com as obras de paisagismo e 
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podem prolongar-se até fase de fechamento caso a supressão da vegetação inserida não 

ocorra. 

 

2.3.9 Impactos no meio antrópico 

 

Tendo abordado sobre os impactos no meio biofísico, é preciso compreender os 

impactos no meio antrópico que, por sua vez, se caracterizam pelos impactos socioculturais, 

econômicos e urbanos. 

 

2.3.9.1 Impactos socioculturais 

 

Os impactos socioculturais se caracterizam por serem aqueles que atingem os 

membros da sociedade que vivem no meio onde será implantado o cemitério. 

 

2.3.9.1.1 Saúde 

 

Quadro 6 – Bactérias e substâncias presentes no necrochorume e doenças causadas por elas 

Gêneros de bactérias, 

bactérias e substâncias 

Doenças 

Cadaverina, a putrescina e 

espermidina 

 

Diminuição da pressão arterial e dos batimentos cardíacos, paralisia de 

extremidades, potencialização da toxicidade de outras aminas e efeito 

cancerígeno se aliadas aos nitratos (ARRUDA, 2011, p. 7; p. 11). 

Clostridium Gangrena gasosa e toxinfecção alimentar (BROCK, 2007, p. 22). 

Enterobacter Pneumonia, septicemia, infecções do trato gastrointestinal, respiratório 

e urinário (SOUZA, 2014). 

Escherichia coli Gastroenterite, infecção urinária, septicemia e meningite (FRAZÃO, 

2007-2017c). 

Klebsiella pneumoniae Infecção hospitalar, infecções sanguíneas, no trato urinário, 

pneumonia (VARELLA, 2011). 

Salmonella typhy e paratyphi Febre tifoide e paratifoide. 

Shiguella Desinteria. 

Streptococcus Faringite, meningite, sepse e pneumonia (BUSH; PEREZ, 2017c). 

Fonte: Autora, 2017. 

 

Conforme dito anteriormente, caso o necrochorume atinja o nível freático, pode 

ocorrer um impacto social na saúde, que é de origem indireta, porém talvez o impacto mais 

preocupante: a contaminação dos indivíduos pelo contato com a água contaminada. Este 

impacto acomete a população que faz uso das águas subterrâneas como fonte de 

abastecimento. Isto ocorre, pois o oxigênio diluído na zona saturada é baixo, favorecendo a 

sobrevivência dos organismos patogênicos (QUADRO 6). É importante lembrar também que 

quanto mais profundo é o nível freático menos oxigênio há dissolvido na água e, portanto, 
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isso propicia a existência de organismos nocivos à saúde nestes meios (SILVA, 2000, p. 44). 

Estes organismos podem atingir uma distância superior a 400 metros de raio em relação ao 

local onde foram liberados, dependendo das condições hidrogeológicas do local onde está 

implantada a necrópole (BERDOLDI et al., 2014, p. 43). Trata-se, portanto, de um impacto 

negativo que tem início na fase de operação, mas que pode durar enquanto ocorrer o processo 

de decomposição, ou seja, mesmo depois da desativação do empreendimento. 

A contaminação pelas substâncias e organismos presentes no cadáver também 

pode decorrer do manuseio dos corpos pelos coveiros, tanto no momento da inumação quanto 

da exumação, durante a operação e a desativação do empreendimento, caso eles não utilizem 

os EPI’s devidos (AMBIENTA URBANISMO E MEIO AMBIENTE LTDA, 2015, p. 225). 

 

2.3.9.1.2 Abrangência social 

 

Conforme afirmado anteriormente, os cemitérios possuem uma função de 

interesse social em dar uma destinação final aos habitantes de uma localidade, 

independentemente da condição socioeconômica, do tipo físico ou faixa etária. Entretanto, se 

isso não for obedecido, além do problema de saúde pública – pois corpos insepultos são 

nocivos à salubridade do meio, há o agravante de exclusão socioeconômica. Este impacto 

negativo, que ocorre durante a operação do cemitério, é oriundo da negligência por parte de 

uma decisão administrativa da gerência da necrópole, que não se preocupou em destinar uma 

porcentagem de jazigos para os menos afortunados, e de uma concepção projetual que não 

previu lóculos nas dimensões adequadas para atender a população local, como ocorreu em 

Brasília (MOREIRA, 2012), em Uberlândia (COVEIRO..., 2016) em Curitiba (CAVALLARI, 

2004), no Rio (GRELLET, 2015) e em várias outras cidades do Brasil. 

Outra forma de exclusão seria a social, que ocorreria durante o uso do espaço 

local e se daria pela concepção das áreas de sepultamento/tumulação com barreiras físicas à 

locomoção dos visitantes (AFLA; REZA, 2012, p. 3015-3016). Esta inacessibilidade afetaria, 

especialmente, as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, principalmente nos 

cemitérios horizontais, cujas quadras geralmente apresentam espaços pequenos entre os 

túmulos, ou não possuem vias pavimentadas dentro das quadras para facilitar a locomoção. 

Segundo Afla e Reza (2012, p. 3002), enquanto equipamentos que tem uma função social e 

são essenciais à estruturação da sociedade, o mais importante é assegurar que os cemitérios 

sejam acessíveis ao público. 
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Portanto, por depender de medidas administrativas e da concepção projetual, trata-

se de um impacto que tem origem no planejamento, assim como a grande maioria dos 

impactos, mas se dá na operação do empreendimento. 

 

2.3.9.1.3 Risco de acidentes 

 

Dentre todos os tipos de acidentes que podem ocorrer durante a operação de um 

empreendimento, deve-se destacar, para os cemitérios, a possibilidade de ocorrência de 

explosão, caso o combustível do forno crematório seja armazenado e manuseado 

incorretamente. Da mesma forma, seja por problemas mecânicos, pela falta de manutenção ou 

pela operação indevida, os fornos também podem causar este tipo de acidente (ECOBR - 

ENGENHARIA AMBIENTAL, 2009, p. 317). Marca-passos, por exemplo, devem ser 

retirados do cadáver antes da cremação, pois podem explodir durante a incineração, por conta 

das baterias de lítio (BERDOLDI et al., 2014, p. 36). As explosões podem causar impactos 

negativos de grande gravidade como ferir ou mesmo levar a óbito quem estiver por perto. 

 

2.3.9.1.4 Respeito religioso 

 

Um projeto de necrópole também pode gerar discriminação religiosa, pelo fato 

da escolha das formas de disposição final dos restos mortais não atender aos princípios e 

crenças da população local onde será instalado o cemitério. Da mesma forma, o projeto 

cemiterial pode desrespeitar concepções religiosas em relação a como deve ser o espaço dos 

mortos, caso as ambiências ou os espaços concebidos permitam ou estimulem usos 

considerados profanos ou desrespeitosos por algumas crenças (vide p. 46), durante a 

apropriação do espaço do local, como consequência da interpretação da linguagem da forma 

arquitetônica e da mentalidade em relação à morte. Um bom exemplo deste impacto negativo 

sobre os costumes religiosos envolve alguns preceitos da religião judaica. 

Não judeus, por exemplo, não podem ser enterrados junto de judeus e vice-versa. 

Por isso, no caso de cemitérios judaicos, os não judeus são sepultados em uma fileira especial, 

perto do muro do cemitério, para permitir que seus parentes visitem os túmulos sem entrar no 

cemitério propriamente dito (CEMETERY, 2008c; LAMM, 1993-2017c). Já no caso 

contrário, judeus são inumados em áreas especiais de cemitérios públicos, reservadas para 

eles. 
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Portanto, estes impactos que se dão durante a operação do cemitério, apesar de 

poderem ser englobados pelo de exclusão social, foram destacados visto que é a mentalidade 

em relação à morte que determina tanto a tipologia da arquitetura cemiterial quanto as formas 

de se dispor dos restos mortais adotadas nestes empreendimentos (vide p. 46). Da mesma 

forma, segundo a interpretação da autora deste trabalho, a própria Resolução CONAMA n. 

335, que dispõe sobre o licenciamento ambiental dos cemitérios, quando coloca nos 

considerandos “o respeito às práticas e valores religiosos e culturais da população” (BRASIL, 

2003, p. 98) dá destaque o fator cultural e religioso como aspecto fundamental a ser levado 

em conta durante o estabelecimento de princípios para o licenciamento. 

 

2.3.9.1.5 Psicológico 

 

Além do impacto religioso, sabe-se que alguns estilos de necrópole podem ser 

bastante rejeitados em algumas sociedades. 

Por isso, várias publicações como Santos et al. (2015, p. 1), Campos (2007, p. 23), 

Pacheco (2000, p. 67), Berdoldi et al. (2014, p. 17), Leli et al. (2012, p. 46), Reis Sobrinho 

(2002, p. 4), Pires e Garcias, (2008, p. 4), Palma e Silveira (2011, p. 266) apontam para o 

impacto psicológico relativo a um tipo de cemitério, ou mesmo à forma de disposição final 

praticada neste empreendimento, em determinada localidade. 

A escolha de uma determinada DRM e de uma forma arquitetônica é, geralmente, 

condicionada pelos paradigmas culturais, em especial da mentalidade em relação à morte 

predominante na sociedade onde aquela necrópole está inserida, conforme Rocha (2014, p. 

11; p. 175; p. 179-180) nos dá alguns exemplos. Porém com o passar do tempo, a mudança de 

imagem em relação à morte em uma sociedade pode interferir na interpretação da forma 

arquitetônica da edificação e da técnica de disposição final dos restos mortais, fazendo com 

que estas sejam percebidas como ultrapassadas. Isto ocorre, atualmente, com os cemitérios 

tradicionais em algumas localidades, por causa de sua aparência cinza, ostentatória, 

ultrapassada, fúnebre e muitas vezes assustadora (BERDOLDI et al., 2014, p. 17). Trata-se de 

um impacto negativo que inicia durante a operação do empreendimento, já que o ciclo de vida 

de uma necrópole é suficientemente longo para que a mudança de paradigma da morte ocorra 

ainda durante o funcionamento do cemitério, e pode perdurar até o fechamento do cemitério, 

caso a demolição do edifício não ocorra. 

Da mesma forma, a tradição da construção uma determinada tipologia, o 

desconhecimento e o preconceito sobre o funcionamento e os benefícios de certa técnica de 
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disposição final adotada (BATAN, 2006, p. 4; p. 12; ECOBR – ENGENHARIA 

AMBIENTAL, 2009, p. 298; p. 314; ROCHA, 2014, p. 175; ROMERO, 2014, p. 63), são 

alguns dos fatores que culminam com a rejeição destes empreendimentos, em determinados 

contextos. Como exemplo desta situação podem-se citar os entraves socioculturais quanto à 

implantação de cemitérios verticais e crematórios na América Latina e no Brasil. A falta de 

familiaridade para com estes equipamentos nestas localidades, passa uma má impressão aos 

frequentadores ou observadores do local, conforme apontado por Romero (2014, p. 63), 

Rocha (2014, p. 175), Batan (2006, p. 4; p. 12) e ECOBR – Engenharia Ambiental (2009, p. 

298; p. 314). Este impacto negativo se inicia com a construção do empreendimento e perdura 

durante a operação enquanto determinada técnica de disposição final ou tipologia 

arquitetônica for discriminada. 

Outro impacto psicológico que decorre da operação do empreendimento são as 

situações constrangedoras vividas pelas famílias dos obesos falecidos cujos corpos não cabem 

em jazigos de dimensões convencionais. Normalmente, os familiares só se deparam com este 

problema no momento do sepultamento e, como saída imediata, as opções oferecidas são o 

enterro com o caixão inclinado ou o corte das laterais deste com serra e a retirada das alças da 

urna (CAVALLARI, 2004; COVEIRO..., 2016; MOREIRA, 2012). 

Além disto, o deslocamento de populações devido à implantação do 

empreendimento, por questões de necessidade de desapropriações e remoções, também 

podem causar impactos psicológicos negativos significativos na sociedade (TOMMASI, 1994, 

p. 203), pela perda das raízes culturais, da moradia, das relações sociais e dificuldade de 

adaptação sofridas pelas famílias desapropriadas (MIGRAÇÕES, 2018c; PERDOMO, 2006-

2007). 

 

2.3.9.2 Econômicos 

 

Outra categoria de impactos e que merece destaque é a econômica. Os impactos 

econômicos estão relacionados às consequências da implantação de um cemitério na 

macroeconomia local (vide GLOSSÁRIO, p. 168). É importante ressaltar que existem muitos 

aspectos e impactos diretos e indiretos oriundos da implantação de um empreendimento em 

determinada localidade, pois as consequências econômicas são extremamente complexas e 

muitas vezes não são imediatas. Então, no presente tópico, são enumerados apenas os mais 

evidentes, sendo necessária, portanto, uma investigação minuciosa em situações específicas. 
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2.3.9.2.1 Macroeconomia 

 

Um aspecto importante na economia provocado pela implantação de uma 

atividade é a criação de empregos no setor terciário e, como resultado, o crescimento da 

renda da população, durante as fases de implantação, funcionamento e fechamento do 

empreendimento graças à criação de postos de trabalho e ao pagamento dos funcionários 

contratados para o canteiro de obras, para a operação do cemitério e para demolição (ECOBR 

- ENGENHARIA AMBIENTAL, 2009, p. 304; p. 325). 

De forma contrária, a implantação de um cemitério nas franjas urbanas ou nas 

áreas rurais de algum município pode acarretar a perda de área agricultável e, 

consequentemente, da redução de oportunidade de emprego e renda neste setor 

(CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ, [201?]), 

pela desapropriação de propriedades rurais produtivas. 

Também há a diversificação do cenário comercial e de serviços local, tanto no 

setor secundário quanto no terciário, pela atração de outros estabelecimentos comerciais e 

de serviços ligados ao ramo funerário (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E 

AGRONOMIA DO PARANÁ, [201?]) para perto do empreendimento, como floras, 

funerárias, fábricas de urnas, marmorarias, entre outros. Isto ocorre graças ao fluxo de 

clientela potencial no local, devido ao uso do espaço do cemitério e à venda de serviços 

funerários por este empreendimento. Da mesma maneira, pode-se ter o fechamento destes 

estabelecimentos e a abertura de outros no local com a desativação e o fechamento do 

cemitério, entretanto, isto não tão é certo, pois depende de externalidades, como as vantagens 

econômicas da região, a acessibilidade, o zoneamento e uso do solo urbano, entre outras. As 

causas deste impacto econômico também irão afetar a esfera urbana, conforme será tratado 

posteriormente. 

Além disso, cemitérios possibilitam um aumento na arrecadação municipal, 

graças aos impostos cobrados sobre a mão-de-obra contratada para a operação do 

empreendimento, como o ISS (Imposto Sobre Serviço), o PIS (Programa de Integração 

Social), o INSS (contribuição para a seguridade social relativa à parte patronal) e o COFINS 

(Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social). Também existem aqueles tributos 

sobre os ganhos do empreendedor, como o IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e a 

CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) (CONSELHO REGIONAL DE 

ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ, [201?]; DIONÍZIO, [S.d.]; PEREIRA, 
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[S.d.]; SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS., [200-

?]a, p. 15), oriundos da venda dos serviços funerários. 

A instalação e a existência de um equipamento como este também pode provocar 

alteração no valor dos imóveis das imediações causando uma valorização ou desvalorização 

imobiliária (ALBERTIN et al., 2013, p. 116; LELI et al., 2012 p. 52) dependendo da sua 

concepção arquitetônica e da interpretação desta, conforme explicado anteriormente (vide p. 

60). Ou seja, constitui-se em um impacto de natureza positiva ou negativa dependendo do que 

ele provoca no meio. Estes impactos se dão do momento da implantação do empreendimento, 

quando é materializada a forma arquitetônica, até o fechamento, caso a demolição não ocorra. 

 

2.3.9.3 Urbanos 

 

Ainda neste contexto do meio antrópico é importante ressaltar os impactos em um 

submeio específico, o urbano. Os cemitérios enquanto equipamentos que compõem uma 

cidade ou aglomerado populacional acabam por gerar impactos na vida e no funcionamento 

destes. Podem interferir no trânsito, na transformação da percepção da paisagem urbana, dos 

usos do entorno e do local (ALBERTIN et al., 2013, p. 116) e na expansão urbana. 

 

2.3.9.3.1 Acessibilidade 

  

No caso do trânsito local,  haverá aumento do fluxo de veículos nas imediações da 

necrópole durante as obras de construção e demolição, para o transporte de materiais, 

máquinas e demais equipamentos necessários (ECOBR - ENGENHARIA AMBIENTAL, 

2009, p. 299). Também haverá aumento significativo do tráfego de automóveis particulares 

devido ao uso do espaço nas datas comemorativas, como Finados, Dias das Mães, dos Pais 

(LENTZ MEIO AMBIENTE, 2011, p. 149) e das Crianças, nos dias que antecedem estas 

datas (AMBIENTA URBANISMO E MEIO AMBIENTE LTDA, 2015, p. 105), além de no 

caso de cerimônias fúnebres para personalidades da política ou famosas (ALBERTIN et al., 

2013, p. 116; LELI et al., 2012 p. 52). Isto pode gerar congestionamentos esporádicos e, 

consequentemente, a perda de fluidez do tráfego. 

Por isso, a implantação de cemitérios pode exigir alterações no sistema viário 

(CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ, [201?]), 

durante a implantação e a operação, na medida em que pode necessitar da abertura de novas 
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vias ou do alargamento do leito carroçável das já existentes, e que levam até o 

empreendimento, devido ao aumento do fluxo de veículos em direção a estes locais. 

Todos estes dois impactos são negativos visto que isto só ocorre porque a 

infraestrutura de transporte público e viária não suporta a demanda exigida pela instalação de 

um novo equipamento no local escolhido. 

 

2.3.9.3.2 Estética 

 

Os cemitérios podem quebrar a continuidade do tecido urbano, causando uma 

alteração estética na paisagem visual deste último (ALBERTIN et al. 2013, p. 115), dado que 

a coloração cinzenta dos cemitérios de tipo tradicional – devido à pavimentação das vias 

internas, à arquitetura funerária suntuosa e à falta de arborização – pode causar um impacto 

estético urbano negativo (PACHECO, 2012, p. 95). 

Geralmente, cemitérios cuja área arborizada e ajardinada é privilegiada em relação 

à parte construída, ajudam a manter ou a melhorar a estética das áreas urbanizadas, causando 

um impacto estético positivo na paisagem urbana (SOARES et al., 2009, p. 8). Entretanto, 

sabe-se que um "cemitério bem planejado e cuidado não pode ser motivo de objeção para 

qualquer bairro"
25

 de uma cidade (A CEMETERY..., [1921?], p. 13, Tradução nossa). 

Estes impactos são fruto da percepção visual da forma da edificação (NETTO, 

2006), que é consequência da interpretação da linguagem arquitetônica da construção pelos 

indivíduos (TAVARES; LUCENA; LEITE, 2014, p. 2). Esta percepção estética da arquitetura 

varia com o contexto e com cada indivíduo (TAVARES; LUCENA; LEITE, 2014, p. 2), pois 

na percepção, a “experiência e a interpretação (...) são inseparáveis” (SCRUTON, 1979. p. 

80). E, conforme explicado anteriormente, a mentalidade em relação à morte influencia nesta 

percepção (vide p. 81). 

Ambos os impactos podem durar desde a implantação do empreendimento até o 

encerramento das atividades, caso não ocorra a demolição da forma arquitetônica e/ou o 

paradigma da visão da morte não mude. 

 

2.3.9.3.3 Uso do solo 

 

A implantação e o funcionamento de uma necrópole em determinada localidade 

pode fazer com que o uso do solo do entorno se altere devido à atração de serviços e 
                                                           
25

 Original inglês. 
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comércios ligados ao setor funerário (ALBERTIN et al., 2013, p. 116; LELI et al., 2012 p. 

52), pela circulação de eventuais clientes e por conta da venda de serviços fúnebres pela 

administração do cemitério. Esta alteração pode ocorrer também pela implantação de 

condomínios fechados, conforme mencionado anteriormente. O contrário também pode 

ocorrer durante a desativação e o fechamento da necrópole, conforme explicado no tópico 

sobre macroeconomia, mas isto é, entretanto, difícil de se prever. 

Teoricamente, a instalação de um novo empreendimento em uma região culmina 

com a vinda de outros estabelecimentos correlacionados, o que resulta, muitas vezes, na 

diversificação do uso do solo, que é algo positivo, pois melhora a segurança urbana e traz 

benefícios econômicos. Mas, ao mesmo tempo, a atração de um grande número de 

estabelecimentos de um determinado ramo, pode dar origem a uma homogeneização do uso 

do solo, chamada de “Praga da Monotonia”. Isto é negativo, pois a simplificação de usos faz 

com que se reduza o número de pessoas que circulam naquela área devido a pouca variedade 

de atividades para se realizar no local. Como consequência deste processo ocorre fechamento 

dos estabelecimentos comerciais e de serviço e se culmina, na maioria das vezes, com a 

deterioração da área (JACOBS, 2011, p. 89; p. 109; p. 178). Porém, assim como para o 

impacto de atração de comércio e serviços, no tópico sobre macroeconomia, considerar-se-á 

apenas a ocorrência destes impactos nas fases de implantação e operação do empreendimento. 

O impacto no uso do solo, portanto, possui uma natureza e uma probabilidade de 

ocorrência difíceis de serem previstas, pois ele não depende apenas do empreendimento que 

possivelmente gerou esta alteração. Na verdade, depende em grande parte do zoneamento, do 

uso do solo urbano, da acessibilidade, das vantagens econômicas e de outros aspectos da área 

onde a atividade está inserida, conforme explicado nos impactos econômicos. 

 

2.3.9.3.4 Aproveitamento do solo 

 

Outro impacto importante dos cemitérios está ligado à sustentabilidade urbana 

como um todo. A concepção horizontal de cemitérios, que consome uma grande área, em 

geral, colabora com a diminuição do espaço disponível na cidade. Trata-se, por conseguinte, 

de um impacto negativo que tem início com a implantação do empreendimento e pode 

permanecer mesmo após a desativação do cemitério, caso a estrutura física não seja demolida. 

Da mesma forma, as técnicas de tanatopraxia, que conservam os corpos – um dos 

elementos do sub-sistema de formas de disposição final dos restos mortais e a ocorrência de 

fenômenos conservativos (vide GLOSSÁRIO, p. 167) – que podem suceder depois da 
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inumação ou tumulação, como a saponificação (vide GLOSSÁRIO, p. 173) (ROCHA, 2014, 

p. 133; p. 137) e a corificação (vide GLOSSÁRIO, p. 162) (GIMENEZ; TATSUI, 2013, p. 

44; DEL-CAMPO, 2009, p. 92; PACHECO, 2012, p. 131), e a existência de concessões de 

perpetuidade, por conta de uma decisão administrativa da gerência do cemitério, impedem a 

reutilização dos túmulos e contribuem para a necessidade de expansão urbana 

(FLANDIN, 2015, p. 16; GIMENEZ; TATSUI, 2013, p. 43; HARIYONO, 2015, p. 202-203; 

PACHECO, 2012, p. 128). O impacto negativo das três ações perdura enquanto o corpo não 

se decompuser. Ou seja, ele pode se estender até muito tempo depois da desativação do 

cemitério, ou este impacto cessa com a desativação do empreendimento e a transferências dos 

restos mortais para outra necrópole. 

 

2.3.9.3.5 Lazer e turismo 

 

Segundo Tommasi (1993, p. 74) a modificação nas oportunidades de lazer 

também se configura como um impacto social de um empreendimento. Por isso, o aumento 

das oportunidades recreacionais e turísticas durante a operação de um cemitério que se 

configura como um impacto positivo é algo significativo nas necrópoles de algumas 

localidades. Isto ocorre, pois estes locais funcionam como espaços turísticos ou recreacionais 

para a prática de atividades físicas, por pessoas que visitam o cemitério, conforme apontado 

pelo estudo de Rocha (2014). Este impacto ocorre somente durante a operação do 

empreendimento. 

Se analisarmos o trabalho de Rocha (2014, p. 169; p. 177), podemos concluir que 

a concepção arquitetônica e a interpretação desta, conforme já explicado para os impactos 

psicológicos e estéticos, aliadas ao paradigma da morte em determinada sociedade, interferem 

no tipo de apropriação espacial do cemitério. 

 

2.3.9.3.6 Segurança 

 

Segundo Rocha (2014, p. 150) e Rezende (2000, p. 13), cemitérios são também, 

por vezes, usados por criminosos, traficantes e usuários de drogas para esconder armas, 

entorpecentes e objetos roubados. Estes frequentadores fazem uso das áreas mais afastadas, 

escondidas e sem movimentação para praticar os atos ilícitos. Isto acaba por diminuir a 

segurança urbana da vizinhança e de quem vai ao local. Conforme afirma Netto (2006), a 

forma como o espaço é concebido interfere diretamente na segurança do seu entorno, pois 
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diferentes tipologias são capazes encorajar o trânsito de pedestres – aumentando a segurança 

das vias do entorno – ou desestimulá-lo, esvaziando a rua e aumentando os riscos de crimes 

violentos. Ou seja, este impacto negativo na segurança depende dos usos espaciais que, por 

sua vez, são fruto da interpretação da forma arquitetônica. Ele se inicia com a implantação do 

empreendimento perdurando todo o ciclo de vida, caso a razão deste impacto, que é a 

concepção arquitetônica, não seja extinta com a demolição. 

 

2.3.10 Impactos significativos 

 

Depois da descrição dos impactos passíveis de serem provocados no meio pelo 

sistema “Necrópole”, resta agora eliminar aqueles que são menos significativos ou que não 

podem ser considerados em razão de suas próprias características. Consideram-se 

insignificantes aqueles impactos que não necessitam de avaliação ambiental mais detalhada, 

pois suas medidas mitigadoras são simples, pré-estabelecidas e cuja eficácia é conhecida 

(SANCHÉZ, 2013, p. 108; p. 125-126). Os demais impactos são considerados significativos. 

Portanto, pode-se definir como impactos não significativos a poluição atmosférica 

pela circulação de veículos em vias não pavimentadas, por partículas do transporte e 

armazenagem de materiais e pelas partículas da demolição. Isto se dá, pois estes impactos 

podem ser facilmente evitados pela aspersão de água para impedir a dispersão de poeira em 

períodos de estiagem prolongada, no momento da demolição, durante os trabalhos de 

terraplenagem e quando houver circulação de veículos em locais não pavimentados. Outra 

medida preventiva para estes impactos se dá mediante o cobrimento dos materiais de 

construção fragmentados, como cal, areia e cimento, durante o seu transporte e 

armazenamento, que também deve ser feito em locais apropriados (ECOBR - ENGENHARIA 

AMBIENTAL, 2009, p. 302-303). 

O aumento e a diminuição do nível freático, pela sua natureza dúbia, também 

podem ser descartados como impactos significativos. Eliminam-se estes dois impactos, visto 

que o rebaixamento do lençol freático por drenagem subterrânea pode ser algo desejável em 

locais onde o nível das águas subterrâneas é muito superficial, podendo, então, ser um 

dificultador da contaminação oriunda da infiltração do necrochorume no solo (CAMPOS, 

2007, p. 53; p. 88; p. 98). 

Já o impacto de diminuição do emprego e renda no setor primário também pode 

ser desconsiderado, pelo fato de que há compensação com a contratação de funcionários para 
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trabalhar no empreendimento, e pois é raro que se tenha uma área agricultável tão próxima do 

meio urbano. 

O impacto psicológico por rejeição ao empreendimento é extremamente difícil de 

ser previsto e evitado, pois independe das características deste, já que é causado por uma 

mudança de paradigma social. Pela dificuldade de previsão, já que independe das 

características do empreendimento, este impacto não será contabilizado. Da mesma forma, a 

atração de comércios e serviços, a diversificação e a homogeneização de uso do solo também 

são impactos difíceis de se prever e mensurar, pois não dependem somente da implantação do 

cemitério, mas, sobretudo, de fatores externos, conforme explicado anteriormente. O mesmo 

se aplica ao impacto de contribuição para a expansão urbana pelo uso de técnicas de 

tanatopraxia pelas funerárias. Por isso, estes impactos também serão descartados. 

E, por fim, a contaminação de indivíduos pelo manuseio dos corpos também pode 

ser descartada, pelo fato de que pode ser facilmente prevenida pela elaboração anual do PPRA 

– Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e do PCMSO – Programa de Controle 

Médico de Saúde Ocupacional, conforme requerido pela NR9 e NR7. Conforme o PPRA, o 

empreendimento deverá fornecer, sempre que necessário, EPI's, que tenham Certificado de 

Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho, aos funcionários e estes devem ser treinados e 

fiscalizados quanto ao uso correto, armazenamento e conservação dos equipamentos. Os 

coveiros devem receber atenção especial por conta do risco de contaminação durante os 

serviços de inumação e exumação (ÁGUAS SOLOS ROCHAS - PROJETOS E 

SEGURANÇA AMBIENTAL LTDA., 2012a, p. 45, p. 135; AMBIENTA URBANISMO E 

MEIO AMBIENTE LTDA, 2015, p. 225; p. 265). 

O quadro a seguir apresenta, então, os 49 impactos cemiteriais significativos 

selecionados para serem tratados no escopo proposto por este trabalho. Alguns destes foram 

agregados, por ser possível agrupá-los e por questões de praticidade, como no caso dos 

impactos relativos aos recursos naturais. Já outros, por questões de precisão da descrição das 

fases de ocorrência e/ou por possuírem causas muito distintas, como no caso dos impactos 

iguais com processos desencadeantes diferentes, permanecem segregados uns dos outros. 

Os enunciados cor de salmão são relativos aos impactos do meio físico, os de 

fundo verde correspondem aos impactos bióticos. Já os impactos roxos são de origem 

sociocultural. Os amarelos são econômicos e os cinzas pertencem à dimensão urbana. As 

letras “N” e “P” representam a natureza do impacto, negativo e positivo, respectivamente. 
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Quadro 7 – Impactos cemiteriais 

 (Continua) 

Esfera Impactos Natureza 

F
ís

ic
a

 

Poluição atmosférica pela decomposição N 

Poluição atmosférica pela cremação N 

Poluição atmosférica pela circulação de veículos N 

Redução da poluição atmosférica P 

Contaminação do solo por resíduos da decomposição N 

Contaminação do solo por resíduos da exumação N 

Contaminação do solo pelo esgoto sanitário N 

Contaminação das águas pelo enterro N 

Contaminação das águas por disposição inadequada de resíduos da exumação N 

Contaminação das águas pelo esgoto sanitário N 

Diminuição da vazão dos corpos d'água superficiais N 

Poluição sonora por tráfego de veículos N 

Poluição sonora por funcionamento de equipamentos N 

Poluição sonora por demolição N 

Redução da poluição sonora P 

Contribuição para o esgotamento de recursos naturais N 

Poluição visual por resíduos N 

Impacto visual por erosão N 

Atenuação dos efeitos da ilha de calor P 

B
ió

ti
ca

 

Proliferação de vetores e animais peçonhentos N 

Atração de animais nativos P 

Recuperação da vegetação nativa P 

Dano à vegetação nativa por supressão N 

Dano à vegetação nativa por introdução de espécies não nativas N 

Dano à vegetação nativa por efeito de borda N 

Dano à vegetação nativa na manutenção do paisagismo N 

S
o

ci
o

cu
lt

u
ra

l 

Contaminação de indivíduos por consumo de água contaminada N 

Exclusão social por inacessibilidade N 

Exclusão socioeconômica por negligência N 

Mortes e lesões por uso indevido do forno N 

Mortes e lesões por manuseio e armazenagem incorretos do combustível N 

Discriminação religiosa por apropriação espacial N 

Discriminação religiosa por desrespeito às tradições N 

Impacto psicológico pela perda de relações sociais N 

Impacto psicológico pelo constrangimento das famílias enlutadas N 

Impacto psicológico por preconceito ao empreendimento N 

E
co

n
ô

m
ic

a
 Aumento da taxa de emprego e renda no setor terciário local P 

Aumento na arrecadação municipal N 

Aumento dos valores imobiliários do entorno P 

Diminuição dos valores imobiliários do entorno N 
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  (Conclusão) 

U
rb

a
n

a
 

Perda da fluidez do tráfego N 

Alterações no sistema viário N 

Impacto estético positivo P 

Impacto estético negativo N 

Contribuição para a expansão urbana devido à ocupação horizontalizada N 

Contribuição para a expansão urbana devido aos fenômenos conservativos N 

Contribuição para a expansão urbana devido às concessões perpétuas N 

Aumento nas oportunidades recreacionais/turísticas P 

Diminuição da segurança N 

  Fonte: Autora, 2018.  


